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حق�قالطبعحف�ظةللنا�صر
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مقدمة ف�صيلة ال�صيخ العامة امحقق حدث الع�صر

�صعيب الأرن�ؤوط - حفظه اللـه تعاى

..الظامن على اإا عدوان وا ،للمتقن والعاقبة ،العامن رب هاحمد
اأكرموهو،الدينيواأعاهاواأعظمهاالعباداتاأجِلمنالدعاءمقامفاإن:وبعد
،اخراتجوامعمنهوثم،صلى�نبينابذلكاأخركماصبحانه�اهعلىصيء�
عَدةياجليلةالعبوديةهذهاإىاحكيمال�صارعندبناولهذا،واأنفعها،واأف�صلها

              }:صبحانه�فقال،الكرمكتابهيموا�صع
                 })غافر(.

                     } :تعاى وقال
                })البقرة(.

ال�صيخاأوقفني،صر�كلمناهحر�صهاالكويتلدولةالعلميةزياراتيوي
يالزكيةاللآلئ«كتابهعلى،اهوفقهمقدمبنعبداحميدبنماهرالفا�صل
،احثيثةرغبتهعندًونزوا،مقِدمةلهاأكتب اأن فرغب»النبويةالأدعيةشرح�
يو�صفبنحمدالعاليةاأبيالدكتورال�صيخ،ال�صفريورفيقيل�صاحبياأذنت
فوجدت،اأ�صمعواأنا-يقراأماجملةمع-الكتابقراءة،الع�صقاياجوراي
ثم،بهالتم�صكعلىواحث،الدعاءبف�صائلكتابهافتتحقد،اهوفقهاموؤلِف
اب تناول�صروطهوموانعهواآدابهوم�صتحباته،ثمذكراأماكناأحوالواأوقاتتج

فيهاالدعوات.

يالنا�سمنتقعالتيااأخطاءبَنثم،عنهاال�صارعنهىدعواتذكرثم
ااأدعيةصرح�يصرع�،النافعةمقدماتهيكلهذلكبياناأح�صناأنوبعد،الدعاء
بالطويلاًو�صطاجميًاًصرحا�صرحها�ثماللغويةمعانيهاي�صرحفبداأ،النبوية
ااأدعيةهذهمنام�صتنبطةالفوائدكلهذلكمعجمعثم،امخلبالقليلوااممل

امباركة.
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وما،امقيدةوااأدعية،امقيدةغرامطلقةلاأدعيةجمعهياأح�صن وقد
يًمفيداًنافعاالكتابهذافجاء،الدعاءاإجابةتاأخرمناِحَكمبيانيختمه

بابه،فجزىاهموؤلِفهخراًونفعبهااإ�صاموام�صلمن.

،قراءتهعلىواحر�س،النافعالكتابهذاباقتناءوم�صلمةم�صلمكلاأو�صيواإنني
واا�صتفادةالعلميةمنه،و�صلىاهعلىنبيناحمدوعلىاآلهو�صحبهاأجمعن.

�شعيبالأرنوؤوط

ربيعالثاي1434هـ
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دخلحفظهامن،واحدااإلمائة،ا�شماوت�شعنت�شعةهاإن«: اهر�شولقال

اجنة«.)(1ويرواية:»مناأح�شاهادخلاجنة«.)2)

الأعلىالعليالقيوماحيالرحيمالرحمنالرب

اجميلالعزيزالغفارالغفورالودودالكرمامتعال

القريبالأحدالواحدالعفوامقتدرالقديرالقادر

امجيداحميدال�شمدامالكامليكاملكامجيب

الب�شرال�شميعامتنالقويالعظيماحكيمالغني

الويالراموؤمنامتكرالوهابالقهارالقاهر

الرزاقال�شهيداحليمالتوابالروؤوفاجباراموى

ال�شلمام�شورالبارئاخلقاخالقالقدو�سالرازق

الأكرماحفيظالعليمال�شكورال�شاكرالكبراللطيف

امبناحقامهيمنالباطنالظاهرالآخرالأول

الوارثالرقيبالن�شرامقيتالوكيلاخبرالفتاح

الرفيقامناناموؤخرامقدمالبا�شطالقاب�ساح�شيب

الطيبامعطيال�شايال�شترامح�شنالدياناحيي

الإلهالوتراجواداحكمال�شبوحام�شعر

.)6401(البخاريشحيح�)1(
.)2677(وم�شلم،)2736(البخاري)2(
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قالتعاى:{وهالأ�شماءاح�شنىفادعوهبها}.)1(

وينا�صبيليقماا�صمبكلفيطلب،باأ�صمائهمنهاطلبوا:اأي:بهافادعوهومعنى
:رزاقيا،ياحكم:حكيميا،ارحمنييارحمنمثًا:الداعيفيقول،امطلوبذلك
،اهيا:مثل،ااأعظمااأعمباا�صمتدعواأو.ذلكونحولطيفيا:بياألطف،ارزقني
امعايو�صعة،ال�صفاتكرةعلىمبناهييدلبا�صماأو،)2(ا�صملكلمت�صمنفهو

والداات،مثلاحي،القيوم،ال�صمد،الوا�صع،امجيد،العظيموغرذلك.

واا�صتعاذة،ومرغوب،مطلوبكليمنا�صباجليلةااأ�صماءبهذهالدعاءفاإن
يااأو،عدويعلىان�صري:قيومياحّييا:الداعييقولكاأن،مرهوبكلمنبها
جيديااأو،ااأعلىالفردو�سارزقني:جيديا،ال�صروركلمناأعذي:قيومياحُي

اأجريمنالنار،وهكذا.

هو،الرحمناإىاح�صنىبااأ�صماءالتو�صلاأنواإياكتعاىاهرحمنيواعلم
اأعظمالو�صائلواأجلهاعلىااإطاقياإعطاءالنوال.

.180:الآيةالأعرافشورة�)1(
.)310()ال�شعديتف�شر(و،)207/7()القرطبيتف�شر(:انظر)2(



89b
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مقدمة الطبعة الثانية

نبي ،وامر�صلن ااأنبياء خام على وال�صام وال�صاة العامن رب هاحمد
الرحمةحمدبنعبداه،وعلىاآلهو�صحبهاأجمعن.

علىم�صىقدوالذي،امباركالكتابهذامنالثانيةالطبعةفهذه:بعداأمــا
عليهفكر،القبول وامنةاحمدوهاقىوقد،كاملةصنة�حوايااأوىطبعته

الطلبحتىنفدتالن�صخ.
غالب ي ،فريدة وفوائد اإ�صافات من ،جديدة بحلية ج��اءت الطبعة وه��ذه
ااأخطاءت�صحيحيالعملاإَياأ�صديوقد،للهممًوتن�صيطاللفهمًتر�صيخا،)1(ااأدعية

الكثرة،وااألفاظالركيكة،معاإ�صافاتواأدعيةجديدة.
فيهااهبارك»الذهبي«الغراءامكتبةصاحب�اإىاجزيلبال�صكراأتقدمواإنني
على،اهحفظه،الفيلكاويبدراأبوعبداهالفا�صلال�صيخااأخ،عليهاالقائمنوي
ال�صنةاأهل منهجعلىالنافعةال�صرعيةالكتببن�صرعنايتهوعلى،بيظنهصن� حج

واجماعة.

ت�صجيعهعلى،عبدالرحمناأبوصديق�ح�صنالعزيزااأخاإىمو�صولوال�صكر
وحفيزهكذلكعلىن�صرالكتبالعلميةامفيدة،وعلىهمتهالعاليةالتياتفر.

،يرزقنيواأن،امتوا�صعالعملهذامِنييتقَبلاأنالعامنرباهاأ�صاألًوختاما
ااأعلىالفردو�سي حمدنبيناوااآخرينااأَولنصيد�مرافقة،وقارئه،ونا�صره

»اللهماآمن«.واآخردعوانااأناحمدهربالعامن.

كتبه:ماهرمقدم

))1واإ�شافةلعدةدعواتجليلةكمايهذهالطبعةالرابعة.
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مقدمة الطبعة الأوى
ومن،اأنف�صنا صرور�منباهونعوذ،ون�صتغفرهون�صتعينهنحمدهاحمدهاإن
ااأنواأ�صهد،لههاديفاي�صللومن،لهم�صلفااهيهدهمن،اأعمالناصيئات�

اإلهاإااهوحدها�صريكله،واأ�صهداأنحمداًعبدهور�صوله.اأمابعد:
:تعاىقال،و�صدىهمًايركهموم،ًعبثاالعبيديخلقمتعاىاهفاإن
خلقهم واإما )اموؤمنون( {                  }

})الذاريات(.               }عبادتهوهوعظيماأمر
هذهفمن،العظيمةالغايةهذهحقيقاإىامو�صلةال�صبلوعاجلوبن
الدنيا خري نال اإليه وفق من الذي العظيم امقام ذلكم :)الدعاء( :ال�صبل
دلتماهذا،القرباتواأنفع،الطاعاتواأعظم،العباداتاأجُلهواإذ،وااآخرة
ما،اإليهالعبادقلوبا�صتعطافيوال�صنةالكتابمنالكثرةالن�صو�سعليه

فيهمنغايةالتذللواخ�صوعللربالعظيمواانك�صاربنيديه.
علىم�صتملة)الفاحة(ف�صورة،بهواختتمه،بالدعاءكتابهتعاىاهافتتحفقد
اهمنالعونطلبوهو،الرغائبواأف�صل،امقا�صدواأكملامطالبباأجِلاهدعاء

علىمر�صاته،و�صوؤالاهتعاىالهدايةاإى�صراطهام�صتقيم.
وذلكتعاىاهدعاءعلىم�صتملٌة،الكرمكتابهخامةهيالتي)النا�س(و�صورة

باا�صتعاذةبهمناأخطرال�صروروهو�صرال�صيطانو�صركهمنااإن�سواجن.
الدعاءصاأن�عظمعلىدليل،بهوختامهبالدعاءتعاىكتابهافتتاحيريبوا

واأنهروحالعباداتولبُهاواأ�صا�صها.
قال،كلهااإ�صامهووالدين،اآيةماغريًديناتعاىاهصماه�صاأنه�ولعظم

                                            }:تعاى
})غافر(.
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فيهاووجد،الدعاءياآيةثاثمائةنحوفيهاراأىالتنزيلاآياتالعبدتاأملواإذا«

مناأ�صرارالتنزيلعجباً«.)1(

الدعاءجماعاخركله:
اخرفاإذااخر؟جماعماتذاكرت:قالال�صخربنعبداهبنمطرفعن«
يماعلىتقدرااأنتواإذا،تعاىاهيديهوواإذا...ووال�صيامال�صاة:كثر

يداهتعاىاإااأنت�صاألهفيعطيك،فاإذاجماعاخرالدعاء«.)2(

رجَدو�صرونقمةباءمنوكم،الدعاءب�صببا�صتجلبوخٍرونعمٍةرحمٍةمنفكم
،الدعاءصاأن�اأعظممافلله،مثلهالنقمودجفعت،النعما�صتججلبتفما،الدعاءب�صبب

ومااأعظم�صاأناأهله.

يعتنياأنالعبدعلىكان،العليةوامكانة،الزكيةامنزلةبهذهالدعاءكانفلما
وهدىب�صرةعلىتعاىاهليدعو،وم�صائلهاأحكامهيويتفقه،العنايةاأ�صدبه
واإجابة،دعائهلقبولاأرجىذلكفاإنوااعتداءواابتداعاخطاأعنًبعيدا،وعلم

�صوؤاله.

وهواوكيف،الدعاءخردعاوؤهكان،الهديخر حمد،نبيناهديكانوما
،ومعانيها،مدلواتهاوفهم،باأدعيتهااعتناءمنابدفكان،الكلمجوامعاأوتيالذي
الدنيا يوف�صائله ،الدعاء ثمرات نيل يالكبر ااأثر ذلك يفاإن ،ومقا�صدها
بهذاتقوماأنعلىالذهبيااإماممكتبةيالعلميةاللجنةمنًحر�صاوكان،وااآخرة

العمل،اإمانهاباأنن�صرهبنام�صلمنمناأف�صلااعمال،واأجِلالقربات.

و�صرح،الدعاءعنصتى�فوائديجمعالذي،الكتابهذابتاأليفقمناوقد
.وكانتالف�صولعلىال�صكلااآتي: النبياأدعية

�1ف�صائلالدعاء.
.)231(»الدعاءت�شحيح«)1(

.)241(اأحمدللإمام»الزهد«)2(
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�2�صروطالدعاء.
�3موانعاإجابةالدعاء.

�4اآدابالدعاءوم�صتحباته.
�5دعواتاترد.

ابفيهاالدعوات. �6اأماكنتج
ابفيهاالدعوات. �7اأوقاتواأحوالتج

�8دعواتمنهيعنها.
�9اأخطاءيالدعاء.

بالط�ويللي�سًمب�صطاًصرح�ا�الدع�اءيًنبوياًحديثا)1(ت�صعنمناأكرصرح��10
ذكرمع،الدع�اءصرح�ثماحديثغريباألفاظب�صرحمبتدئن،امخلالقليلوا،اممل

بع�سفوائدفيه.
�11اِحَكموالفوائدمنتاأخراإجابةالدعاء.

واختيارال�صعيفةااأحاديثوحرينا،ًي�صراًتخريجاااأحاديثبتخريجقمناوقد
ااأحاديثال�صحيحة،وذكرمن�صححهامناأهلالعلم.

علىنكراحتىالهوام�سوتقليل،امراجعاإىااإحالةتقليلًاأي�صاواماحظ
القارئالت�صوي�سوال�صتات،ويكونجلتركيزالقارئعلىالفهموالفقهوالبيان.

يبخلواأا،والنهاربالليلدعائهخال�سمنين�صانااأاالكرمالقارئمنوناأمل
علينابالن�صيحةيموا�صعالزلل.

،حديثًاوت�شعنت�شعةامجموعف�شار،اأدعيةشبعة�الثانية:اأيالطبعةهذهيالأدعيةعددزادوقد)1(
تيمنًاباأ�شماءاهتعاىاح�شنىالواردةياحديث.



1213b

&الاآلئالزكية -
ف�صائل الدعاء

1ـالدعاء:طاعٌةهعزوجلوامتثاللأمره:

  }:تعاىوقال)60:غافر({         }:تعاىقال
.)32:الن�صاء({     

:»ادعوااهواأنتمموقنونبالإجابة«.)1( اهر�صولقال
وااأمريدلعلىالوجوبكماهومعلومعندااأ�صولين.)2(

2ـالدعاء:اأعظمالعبادةواأف�صلها:

                  }:صبحانه�قولهيكما
عبادةالدعاءاأنعلىااآيةفدَلت،)غافر({             

عظيمةيذاتها،يوؤجرعليهاالداعياأجراًكبراً.
:)3(»العبادة هوالــدعــاء« :قال اهر�صولاأن ،ڤب�صر بن النعمان وعن
تعريف جهة ومن ،اإليه ام�صند تعريف جهة من للح�صر امقت�صية ال�صيغة هذه«
،واأرفعها،العبادهاأنواعاأعلىهوالدعاءاأنتقت�صي،الف�صلصمر�جهةومن،ام�صند

واأ�صرفها«.)4(
يردوم«)5(بعرفةالوقوفاحجمعظماإن:اأي»عرفةاحج«: النبيكقول

هذااللفظياأينوعمناأنواعالعبادةااأخرى«.)6(

.)245(اجامعو�شحيح،)3479(الرمذيشحيح�)1(
.)70/2(امقد�شيقدامةلبنالناظررو�شة:انظر)2(

.)3407(اجامعو�شحيح)2969(الرمذيشحيح�)3(
.)33(لل�شوكايالذاكرينحفة)4(

.)5(للخطابيالدعاءشاأن�)5(
.)4/5(للزبيديالإحياءشرح�)6(
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:»اأف�شلالعبادةالدعاء«.)1( اهر�صولقال:قالڤهريرةاأبيوعن
وهذايدلك�صابقه،علىاأنالدعاءهومعظمالعبادة،واأف�صلها،واأزكاها،واأ�صماها.

: 3ـالدعاء:فيهال�صامةمنالِكبر

                      }:تعاىقال
})غافر(.         

وا،ا�صتكباروتعاىصبحانه�الربدعاءتركواأن،عبادةالدعاءباأنذلكاأفاد«
،ورازقه،لهخالقهومندعاءعنالعبدي�صتكروكيف،اا�صتكبارهذامناأقبح
و�صعبة،اجنونمنطرفهذااأنصك�فا...كلهالعاموخالق،عدممنوموجده

منكفرانالنعم«.)2(
4ـالدعاء:�صببلقرباهتعاىمنالعبد:

                        } :تعاى قال
})البقرة(.             

:وقوله،)عبادي(قولهيلهمًوتكرماًت�صريفانف�صهاإىعبادهصبحانه�اأ�صاف
و�صفالقرباأنخا�س؛قربالداعيمنتعاىقربهاأنعلىيدل:{   }
عزاهبهًمو�صوفاالقربيردمولهذا،تامةعنايةعلىويدل،امعيةمناأخ�س
العبديكونمااأقرب«: الر�صولكقول،ال�صجودحالوي،الدعاءحالياإاوجل

منربهوهو�شاجد)3(«.)4(

تعاى؛اهمنالقربصبب�الدعاءاإن :اهرحمهالرازيالفخرااإمامقال
.)1579(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�)1(

.)33(لل�شوكايالذاكرينحفة)2(
.)482(م�شلم)3(

عثيمنبن حمدللعلمة واجماعةال�شنة اأهل عقيدةو�شرح ،)493/5( الفتاوى جموع:انظر )4(
.)178(اهرحمه
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      }:تعاىقال،»ب�»قلاجوابياأتيالقراآنيصوؤال�كلاأنوذلك
        }:وقال ،)219 :البقرة( {                   
                 } :وقال ،)220 :البقرة( {           

})البقرة:215(.
اإمااأنتعبدييا«:تعاىيقولفكاأنه:)قل(لفظفيهايذكرفلمااآيةهذهياأما
)1(.»وبينكبينيوا�شطةفلالدعاءمقاميواأما،الدعاءغريالوا�شطةاإىحتاج

وهذايغايةاا�صتعطافمنالربتباركوتعاىلنايدعائهو�صوؤاله.
عبديظنعنداأنا«:تعاىاهق�ال:ق�ال النبيعن،ڤهريرةاأبيعن
عندااإجابة ظنفاإن ،به ظنهح�صبعلىيعامله اأي )2(»دعــــاياإذا معهواأنـــا ،بــي
،الدعاءحالتعاىباهالظنيح�صناأنداعيلكلفينبغي،ظنمامثلفلهالدعاء
الن�صرياأي)معهواأنا(وقوله،وااإك�راماج�الذاامنانالكرميدعوالعبداأن

والتاأييدوااإجابة،وكفىبهذهامزيةللداعي.
5ـاإعطاءالداعيما�صاألعاجًااأواآجًا:

بدعوةيدعوم�شلممـنما«:قالاأنه النبيعن،ڤاخدريصعيد�اأبيعن
لهيعجلاأناإمــا:ثــلثاإحــدىبهااهاأعــطــاهاإل،رحــمقطيعةولاإثــمفيهالي�س
:قالوا»مثلهاال�شوءمنعنهي�شرفاأنواإما،الآخرةيلهيدخرهااأنواإما،دعوته
،الثاثةااأوجهاأحدعنتخرجاااإجابةكانتاإذا:اأي)3(.»اأكراه«:قال،نكرًاإذا

واأنهايردمنالدعاء�صيء،فابداإذناأننكرمنهلعظيمفوائدهومنافعه.
فخزائنه)4(.»تطلبونما)وعطاًء(،ًونواا،ًاإح�صانااأكر:اأي«)اأكراه(:قوله
ما«:قال النبيعن،ڤهريرةاأبيوعن.واأ�صبغاأعطىمهما،تنفداصبحانه�

.)31/22(الغيبمفاتيح)1(
.)2675(وم�شلم)7405(البخاري)2(

.)3573(الرمذيشحيح�يالألبايو�شححه)2284(ام�شندياأحمداأخرجه)3(
.)331/7(الفاحندليل:انظر)4(
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،لهيعجلهااأناإَما،اإَياهاأعطاهااإلم�شاألةيوجلعزهوجههين�شبم�شلممن
:قالعجلتهج؟وما،اهر�صوليا:قالوا،»يعجلمماالآخرةيلهيدخرهااأناإَمـاو
)1(.»الدعاءويَدعذلكعنفي�شتح�شريي�شتجيباأرفلمدعوتقددعوتقد:يقول«

فااإجابةاآتيةمامتبطلباملل،واا�صتبطاء،والياأ�س،واخلل.
6ـالدعاء:يردالق�صاء:

اأنه وعنه)2(.»الدعاءاإلالق�شاءيردل«: اهر�صولقال:نزولهقبلـاأ
قال:»ادعوا،فاإنالدعاءيردالق�شاء«.)3(

:قال اهر�صولاأن عنهمااهر�صيعمرابن عن :نــزولــه وبعدـ ب
: وقال)4(.»بالدعاءاهعبادفعليكم،ينزلمومانزلماينفعالدعاء«
لينزلالبلءواإن،ينزلموما،نزلماينفعوالدعاء،قدرمنحذريغنيل«
جلبااأ�صباباأقوىمنفهو)6(.»القيامةيوماإى)5(فيعتلجانالدعاءفيتلقاه
،ااآجال ويوؤخر ،وااأمرا�س وال�صوء الباء يدفع فهو ،امفا�صد ودفع ام�صالح
،صاأنه�عَزاهاأنعلىااأحاديثهذهفدَلت.والباءالق�صاءصر�مناأمانوهو
فقد«صبحانه�اهقدرمنًاأي�صاوهو،العبدعلىق�صاهقدمابالدعاءيدفع

يق�صيعلىعبدق�صاًءمقيداًباأايدعوه،فاإذادعاهاندفععنه«.)7(

7ـالدعاء:اأكرم�صيءعلىاهعَزوجَل:

عزاهعلىاأكـــرم ــشــيء�لي�س« :ق��الاأن��ه  النبي عن،ڤهريرةاأب��ي عن

)1(رواهاأحمديام�شند)9785(وح�شنهالأرنوؤوط)487/15(،وم�شلم))92معناه.
.)154(ال�شحيحةالأحاديثو�شل�شلة،)2139(الرمذيشحيح�)2(

البخاري شعيد� حمد .د الكتاب حقق اإ�شناده وح�شن ،)29( برقم الدعاء ي الطراي رواه )3(
.)798/2(

.)3548(الرمذيشحيح�)4(
))5اأييتدافعانويت�شارعان.
.)7739(اجامعشحيح�)6(

.)36(الذاكرينحفة)7(
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:اأي :)و)اأكــــرم،القولية العبادات مناأي :)ــشــيء� لي�س( :قوله)1(»الــدعــاء منوجــل
اأحرىفهو،)2(ًقدراواأعلى،درجةواأرفع،اهعنداأف�صلالدعاءاأنوامعنى،اأف�صل
وكمالتعاىاهبقوةوااعراف،واانك�صارالتذللمنفيهما،والقبولباا�صتجابة
تو�صفمحيث،منزلتهوعلوالدعاءف�صلعظمعلىاحديثهذادَل،وغناهقدرته

عبادةباأنهااأكرمعلىاهتعاى�صوىالدعاء.

8ـالدعاء:اأماٌنمنغ�صباهتعاى:

ممن«: وعنه.)3(»عليهغ�شبشبحانه�اهيْدعممن«: اهر�صولقال
،الواجباتاأهممنلربهالعبدمنالدعاءاأنعلىدليلهذاففي«)4(»عليهيغ�شباهي�شاأل

واأعظمامفرو�صات؛اأنتنبمايغ�صباهتعاىمنهاخافيوجوبه«.)5(

واإذا،وطاعتهم�صاألتهير�صاهاأن علىيدلهذا«:اهرحمهالقيمابنقال
اأنه،)6(»غ�صبهيوم�صيبةباءكلاأنكما،ر�صاهيخرفكل،تعاىالربر�صي
عبادهاأحبمنيا«:اهرحمهالثوريصفيان�قال.واألذها،واأ�صهلها،العباداتاأي�صر
كذلكولي�س،ي�صاألهممناإليه عبادهاأبغ�س منويا،صوؤاله�فاأكرصاأله�مناإليه

غركيارب«.)7(

9ـالدعاء:فيهال�صامةمنالعجز:

،الدعاءعنعجزمنالنا�ساأعجز«:قال النبياأن،ڤهريرةاأبيعن
واأبخلالنا�سمنبخلبال�شلم«.)8(

.)3370(الرمذيشحيح�)1(
.)397(امفردالأدبشرح�الردر�س)2(

.)3654(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�وي،)3827(ماجهابنشحيح�يالألبايح�شنه)3(
.)3373(الرمذيشحيح�)4(

.)37(لل�شوكايالذاكرينحفة)5(
.)12/3(القديرفي�س:بوا�شطة)6(

.)85/4(كثرابنتف�شر)7(
.)601(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�)8(
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10ـعظمحياءاهوكرمهللداعي:

)1(حيٌيوتعاىتباركربكماإن«:قال اهر�صولاأن،ڤالفار�صيصلمان�عن
لفظوي)3(.»خائبتن)2(شفرا�يرَدهمااأنيديهاإليهرفعاإذاعبدهمني�شتحي،كرٌم
رفعمنيرداأني�صتحيياأنه)5(حيائهكمالمناإن:اأي)4(.»خرًافيهماي�شعحتى«
تعاىرحمتهصعة�معيتنا�صبااأنه،ف�صلهمنًراجياًمنك�صرامتذلًااإليهيديه

وجوده،وعطائه،الذياينقد.

11ـالدعاء:مفزعامظل�منوملجاأام�صت�صعفن:

اأنه،يخيبهوايردهاأاببابهواذصاأله�مناأنهعبادهيتعاىاهنة� هذه�صج
انقطعتاأنهم،وام�صت�صعفنامظلومندعوةيجيبتعاىاأنهوخا�صة،الكرماجواد
قال،ااإطاقعلىيجغلقاالذيبابهاإا،ااأبوابوجوههميواأغلقت،ااأ�صباببهم

                                }:تعاى
})النمل(.           

اهر�صولقال،وعاجلوعدله،رحمتهلكمالترداامظلومدعوةاأنواأخر
،)6(»حجاباهوبنبينهالي�سفاإنه،امظلومدعوةواتق...«:جبلابنمعاذ
،ببابهواذوا،صاألوه�حينما،امر�صلنلعبادهن�صرتهمنلناتعاىاهق�سوقد

    }لهوانت�صر،فاأجابه{            }:يقولنوحفهذا
})القمر(.            

)1(اأي:كثراحياء،لأن)حيّي(علىوزنفعيلمن�شيغامبالغة.
))2اأيخاليتن.

.)3556(الرمذيشحيح�)3(
.)1768(اجامعشحيح�يبنحوهالألبايو�شححه،)121/11(الفتحيحجرابنح�شنه)4(

حياوؤهاأما،وانك�شارتغيرفيهالذيامخلوقنكحياءلي�س،بهتليقوجللكمالشفة�وهيتعاىاهحياء)5(
.)80/2(للهرا�سالنونيةشرح�)272/2(ال�شالكنمدارج:انظر،وجلل،وجود،وبر،كرمحياءفاإنه،تعاى

.)121(وم�شلم)2448(البخاري)6(
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                           }:فرعوناآلوموؤمن
:اأنف�صهمعلىوكيدهممكرهموانقلب،كيدهممناهفحفظه{     

})غافر(.                        }

،)1(»وعدتني مــا ياأجــز اللهم« :بربه وي�صتغيث يدعو )ب��در( ي  والنبي
،اميعاديخلفاوعاجلربنااأن،قري�سعلىفن�صرهوعدهماتعاىاهفاأجز

لكمال�صدقه،وقدرتهعلىكلالعباد.

:فقال دعا،وااأ�صحاب  النبي علىجانبكل منااأح��زاب تكالب وحن
»اللهمُمنزلالكتاب،وجريال�شحاب،وهازمالأحزاب،اهزمهم،وان�شرناعليهم«.

تعاىاهفاأر�صل)2(»وزلزلهماهزمهماللهم،الأحزاباهزماللهم...«:لفظوي
صديد�ركناإىيركنالداعياأن،القتالاموؤمنناهوكفى،وهزمهمعليهمالريح

عظيم،وهواهربالعامن.

ورحماهال�صافعيحنقال:

ــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــاءوتـــــــــــــــــــــزدريـــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــال اأتـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــزاأب

ومــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــدريمـــــــــــــــــا�ـــــــــشـــــــــنـــــــــعالـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــاُء

ولـــــــــكـــــــــن تــــــــــخــــــــــطــــــــــي ل الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــل ــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــام�

لــــــــــهــــــــــااأمـــــــــــــــــــــــــــــٌدولـــــــــــــــــلأمـــــــــــــــــدانــــــــــــقــــــــــــ�ــــــــــــشــــــــــــاُء)3(

12ـالدعاء:و�صيلةاإىعل�الهمةولكـَبـرالنف�س:

مني�صاألالداعياأن،العلىاإىوتت�صامىالهمةوتعلو،النف�ستكرفبالدعاء

.)1763(م�شلمشحيح�)1(
.)1741(وم�شلم)2966(البخاري)2(

.)25(احمدحمدالدعاءمننقًل)75(ال�شافعيديوان)3(
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اأنفينبغي،وااأوىااآخرةخزائنبيدهالذي،العاوال�صموات،ااأر�سملكوتبيده
.و�صرورهم�صارهوي�صتدفع،وخراتهحاجاتهبهينزل

لهملكونااأنهم،خلقهاأيدييماالطمعويقطع،بربهوتعلقهاإمانهفيزداد
�صيئاًاإاباإذنمناهتعاىوم�صيئته�صبحانه.

اهف�صليالعبدطمعقويوكلما«:اهرحمهتيميةابنااإ�صامصيخ�قال
ورحمتهلق�صاءحاجتهودفع�صرورته،قويتعبوديتهله،وحريتهما�صواه«.)1(

،ام�صائل عليه تتعاظم ا تعاى اأنه ،ن�صاأله ما تعظيم على حثنا  والنبي
فليعظم،اأحدكمدعااإذا«: قال،ف�صلهو�صعة،غناهلكمال،وكرت،كرتمهما
:يقولنفلاأحــدكــم دعــااإذ« :لفظ وي)2(»ــشــيء� اهعلىيتعاظملفاإنه ،الرغبة
يتعاظمهلاهفاإن،الرغبةوليعظم،ام�شاألةليعزمولكن،شئت�اإنياغفر!اللهم
الدنياخريمنوامر�صلنااأنبياءصوؤال�احكيمربناكتابوبن.)3(»اأعطاهشيء�

})الق�ص�س(.                              }:يدعوفمو�صى،والدين

                     }:ًعظيماًملكايدعوال�صامعليهو�صليمان
})�س(.                   

فا�شلوه اه شاألتم� اإذا« : فيقول الهمة وعلو كر اإى يدعونا  ونبينا
ي«: قالامنانالكرمعندواأف�صلهااجناناأعظماأنها)4(»الأعلىالفردو�س
اأعلهاوالفردو�س،والأر�ــسال�شماءبنكمادرجتنكلبنما،درجــةمائةاجنة
اهشاألتم�فــاإذا،العر�سيكونفوقهاومن،الأربعةاجنةاأنهار تفجرومنها،درجــة

ف�شلوهالفردو�س«.)5(

.)94(العبودية)1(
.)2037()442/2(الظماآنمواردشحيح�)2(

.)2679(م�شلم)3(
.)7423(،)2790(والبخاري،)2063()452/2(الظماآنمواردشحيح�)4(

.)2790(والبخاري)2531(الن�شائيشن�شحيح�)5(
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ڤم�صعودبنعبداهفهذا، النبياأ�صحاب خرداأبهوالهمةوعلو
ومرافقة،ينفداًونعيما،يرتداًاإمانااأ�صاألكاإياللهم«:اأدعهادعاءياإن:يقول
ويقول)2(»تعطهشل�«: النبيلهفقالاجنة)1(درجةاأعلىي حمدنبينا
دبرياهدعوتاإا،ًتطوعاوافري�صةصليت�ما،وكذاكذامنذصليت�قد:ڤ
نبيكومرافقة،ينفداًنعيمااأ�صاألكاإياللهم«:ڤعليدعاءومن)3(.صاة�كل

حمدواإبراهيم،ياأعلىجنةاخلد«.)4(

13ـالدعاء:�صببلن�صراحال�صدروطماأنينةالقلب:

من ،الداعي لنف�س يح�صل ما ،عبده لدعاء تعاى اه ا�صتجابة عاجل من
فيه فالدعاء ،بدنه يو�صكينٍة ،لباله وراح��ٍة ،قلبه يوبهجٍة ،صدره� يان�صراح
،غرورمنفيهاوما،احياةلقواموحّمل،لاأموروتي�صر،والغمومللهمومتفريج
اهقالكما،واحزنوالهمال�صكوىلهفيبث،ومليكهخالقهاإىيفزعالداعياأن

                            }:ال�صامعليهيعقوبعنتعاى
})يو�صف(.     
وقداأح�صنمنقال:

ــــــق �ــــــشــــــِي والأمــــــــــــــــــــــــــــــــــُر اه لأدعــــــــــــــــــــــــــو واإي«

يـــــــتـــــــفـــــــرجـــــــا اأن يـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــُك فـــــــــــمـــــــــــا عــــــــــــــلــــــــــــــَي

وجـــــــــــــُوهـــــــــــــُه عـــــــلـــــــيـــــــه ـــــــــشـــــــــاقـــــــــت� فـــــــــــتـــــــــــًى ورَب
خـــــــــــــرجـــــــــــــا«)5( اه دعــــــــــــــــــوة ي لـــــــــــه اأ�ـــــــــــــشـــــــــــــاب

)1(اأي:الفردو�سالأعلىكمايالروايةال�شابقة)الفردو�ساأعلهادرجة(.
الظماآنمواردشحيح�يالألبايو�شححه،)869(والليلةاليومعمليح�شنباإ�شنادالن�شائيرواه)2(

.)3662(برقم،)178/6(اأحمدم�شندعلىتعليقهيالأرناوؤوطو�شعيب،)2065(،)453/2(
.)96/33(ع�شاكرابنتاريخ)3(

.)328/10(شيبة�اأبيلبنام�شنف)4(
.)18(احمدمحمدالدعاء)5(
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14ـالدعاء:يفتحللعبدلذةامناجاة:

حاجاتهواإن��زال ،وال�صموات ااأر�س رب ،ربه مناجاة يقوم حينما،العبد فاإن«
والذل،ومعرفته،تعاىاهحبةمن،والدعاءال�صوؤالحالقلبهعلىفيفتح،ببابه
اأحَبذلكمنلهفتحماويكون،حاجتهين�صيهما،يديهبنوالتملق،لهواخ�صوع
فرحهويكون،حاجتهمنعندهاآثروتكون،احالتلكلهتدومبحيث،حاجتهمناإليه

بهااأعظممنفرحهبحاجته.

علَيفيفتح،اإياهافاأ�صاأله،تعاىاهاإىحاجةيتكوناإنه:الُعَبادبع�سقال
عنييوؤخراأنمعهاأحُبما،يديهبنوالتملق،لهوالتذلل،ومعرفته،مناجاتهمن

ق�صاءها،وتدوميتلكاحال«.)1(
اأعظم مناإنها ،لذةاأي تعدلهاا،العامنربمناجاةلذةاإن عبداهيانعم
فهي،ال�صائلنورو�س،العابدينب�صتاناإنها،ااآخرةنعيماإىامو�صل،الدنيانعيم
،فعزلاأغلقهمنفامحروم،العبديغلقهمما،عبدهوبنبينهامفتوحااأعظمالباب

وال�صعيدمناأعطيهفات�صل.
15ـالدعاء:فيهحقيقةالت�كلعلىاهعزوجل:

.)3:الطاق({ڭ                      }:تعاىقال
ماودفع،ينفعماجلبيوحدهاهعلىالعبدقلباعتماد:هوفالتوكل
دعائهحالالداعياأنوذلك،الدعاءحاليالتحققغايةمتحققوهذا،ي�صر
غرهدون،وحدهاهاإىاأمرهمفو�س،ويرجوهي�صاألهماق�صاءيباهم�صتعن
االتوكلاإنثم«،اإياهااهيعطيهالتيوال�صورةالكيفيةعلى،ياأملهمااإعطاءي
منوالدعاء،توكلهي�صحمعطلهافمن،بهااماأموربااأ�صباببالقياماإايتحقق

اأعظمهذهااأ�صباب،اإنميكناأعظمها«.)2(

)1(مدارجال�شالكن))229/2بت�شرفي�شر.
.)19(احمدحمدالدعاء)2(
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16ـالدعاء:�صببح�ص�لام�دةبنام�صلمن:

: قال،تردام�صتجابةالغيببظهرام�صلماأخيهام�صلمدعوةاأن بن
دعاكلما،موكلملكراأ�صهعند،م�صتجابةالغيببظهراأخيهام�صلمالـمرءدعوة«
اأخيهبالدعاءعبدكلقامفاإذا)1(»مثلولكاآمنبهاموكلاملكقالبخراأخيه
،الواحدكاج�صدبينهموالتعاطفوالراحمالودترىفاإنك،بينهمفيماذلكوانت�صر

اأمةقويةاتتجزاأواتتفرق.

17ـالدعاء:يتحققفيهكمالالت�حيدوالإمان:
اإماني�صحاالتي،)2(ثاثةتعاىاهر�صلبهاجاءتالتيالتوحيداأنواعاإن
وتوحيد،ااألوهيةوتوحيد،الربوبيةتوحيد:وهي،كلهابهااإمانهيتحققحتىالعبد
،صيء�كلربتعاىاهباأنااإقرارهو:الربوبيةفتوحيد،العليةوال�صفاتااأ�صماء
جميعاإىيهديهثم،خلقهفيعطيهعبدهيربيالذي«،صبحانه�فهو،وخالقه،ومالكه

اأحوالهمنالعبادةوغرها«.)3(

ف�»هذا،واأمانيهم،صوؤااتهم�واإعطاء،عبادهدعواتاإ�صعافه:الربيةهذهومن
اا�صماأحقباا�صتعانة،وام�صاألة«.))4منغره.

يدلما،)5()الرب(.اجليلاا�صمبهذام�صدرة،الكتاباأدعيةغالبفاإنولهذا
،والرحمة،العطفمنيت�صمنهماعلى،وامربوبالرببنال�صلةمنالو�صفهذا

واافتقاريكلحال.)6(
موؤمنهم اخليقةجميعصاملة� وهي،الربوبية مقت�صىمنالدعاء اإجابة اأن

.)2733(م�شلم)1(
.)365/1(:امعطلةاجهميةعلىامر�شلةال�شواعق:انظر)2(

.)22/1(الفتاوىجموع)3(
))4ام�شدرال�شابق.

.)39/1(ال�شعديتف�شر:انظر)5(
.)137/1(للقرطبيالقراآنلأحكاماجامع)6(
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فيخ�صهم اأوليائه :واخا�صة ،العامة الربوبية وهي ،وجنهم اإن�صهم ،وكافرهم
بااإجابة،والعناية،والواية.)1(

لهذاحققوهواإا ،بالدعاءتعاىاهاإى وجاأقامماالداعيفاإنولهذا
النوعمنالتوحيداجليل.

كماوالدعاء:كلهابهالهواإخا�صه،بالعبادةاهاإفرادوهو:الألوهيةوتوحيد
عبادتهيواأخل�سوّحدفقد،بالدعاءتعاىاهاأفردفمن،العبادةاأف�صلهوتقدم

            }:العامنرببهاأمرناالذي،اخا�سالدينهووهذا،صبحانه�لربه
})الزمر(.            

بهاأثبته وما،نف�صهبهاهو�صفمااإثبات وهو :وال�شفاتالأ�شماءوتوحيد
وا،حريفوا،ت�صبيهوا،مثيلدونالعلىوال�صفاتاح�صنىااأ�صماءمنر�صوله

تاأويل،واتكييف.)2(
،وتعاىصبحانه�بات�صافهموؤمنوهواإاتعاىاهدعاماالداعياأنيخفىوا
الل�هباأنوموقنم�صدقفهو،يدعوهدعاءكلحال،العاوال�صفاتاح�صنىبااأ�صماء
ومت�صف،امقتدر،والقادر،والرزاق،امجيب،القريب،العليم،الب�صر،ال�صميعه�و
تعاىاهمعيةويوؤمن،صبحانه�مراداتهعنتتخلفاالتي،الكاملةبام�صيئةتعاى
من تعاى اه بعلو اإمانه في�ه ويتحقق )3(تقدم كما خا�صة وللداعي ،اخلق لكل
التوحيدباأنواعاأتىقدفالداعي،القهروعلو،القدروعلو،الذاتعلو:الوجوهكل

الثاثة،الواجبةعلىكلم�صلم.
،العظيمة اأنواعه بكل التوحيد ويحقق ااإم��ان من يزيد الدعاء من فااإكثار
،لقت� خج كما صافية� نقية ويجعلها ،صائبة� كل من ويجليها ،قوة الفطرة يفيزيد

الدعاءفقال:»الدعاءهوالعبادة«. النبيو�صفولهذا
.)485/5(ال�شعديوتف�شر،)142(اح�شانوالقواعد،)40(املكالرحيمفتح:انظر)1(

.)17(تيميةابنالإ�شلمل�شيخالوا�شطيةالعقيدة)2(

.)15(انظر)دعاياإذامعهواأنا(القد�شياحديث)3(
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18ـالدعاء:يجتمعفيهمناأن�اعالعباداتماليجتمعيغره:

دعوتهاإجابةورجاء،بالكليةوق�صده،عزوجلاهاإىالقلبتوجهمن:ذلكمن
لهوالتذللاإليهواابتهال،وحبته،وخ�صيتهمنهواخوف،عليهوالتوكلاإليهوالرغبة
بالل�صانوذكره،بهاإاوالقوةاحولمنوالتري،تعاىيديهبنواانطراح،والتملق
واا�صتعانة ،له والتعظيم ،والتمجيد ،با�صمه والثناء والتقدي�س باحمد اللهج من
مقاماتمعظماأنترىفاإنك،ح�صىواتعداالتيالعباداتم�نذلكوغر)1(»به
مافلله«،بهتنبئوالظاهرةالباطنةاج�صمج�زئياتك�لبل،فيهتداخلتالعبودية
الدعاء وف�صائل )2(»به عباده على ونعمته الل�ه ف�صل واأعظم ،الدعاء صاأن� اأعظم
ااجتهادياجدصاعد�ف�صد،امقامه�ذايح�صىاوااآخرةالدنيايوثمراته
تعاىاهعندمالنيلو�صابق،عمركصاعات�واغتنموحنحالكليبالدعاء
اإذانعمةمنلهافيا،الكرمربنامنالعظيماحبلهذاوينقطع،ااأجلجيءقبل

اغتنمت،ويالهامنح�صرةاإذااأهملت.

،اإليهبالرغبة)الداعي:اأي(قلبهجعلتعاىاأنهًصرفا�بالدعاءكفى«:وختامًا
ما كان ،كله املك اأعطي فلو ،يديه بن بام�صوؤول وجوارحه ،عليه بالثناء ول�صانه

اأعطىمنالدعاءاأكر«.))3يااه.

)1(الدعاءومنزلتهمنالعقيدةالإ�شلمية))947/2بت�شرفي�شر.
.)20(الدعاءت�شحيح)2(

.)3679/6(القديرفي�س)3(
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�صروط الدعاء
    }:وتف�صًامنهًتكرماباا�صتجابةووعدبالدعاءتعاىاهاأمر
البتةتعاىمنهيتخلفا،صادق�،متحققوعٌدفهو)60:غافر({     

               }:صاأنه� جلوقال .)الن�صاء( {           }
ق�صىوتعاىصبحانه�اأنهاإا،)ااأنعام({                

بحكمتهاأنجعل�صروطاً،واأركاناً،واآداباًلقبولهذهالعبادةالعظيمة.

،امكروهدفعيااأ�صباباأقوى من)الدعاء(فاإنه«:اهرحمهالقيمابنقال
ادعاًءيكونباأن،نف�صهيل�صعفاإما،اأثرهعنهيتخلفقدولكن،امطلوبوح�صول
تعاىاهعلىاإقبالهوعدم،القلبل�صعفواإما،العدوانمنفيهماتعاىاهيحبه
يخرجال�صهم فاإن ،ًجداالرخو القو�س منزلةفيكون،الدعاء وقتعليهوجمعيته
ورين،والظلم،احراماأكلمنااإجابةمنامانعح�صولواإما،ًصعيفا�ًخروجامنه

القلوب،وا�صتياءالغفلة،وال�صهوة،واللهو،وغلبتهاعليه...«.)1(

الذي وهو،الدعاء قبولصروط�واأهم اأعظم وهو:الإخل�س:الأولال�شرط
جميعيتعاىهالق�صدتخلي�س:معناهوااإخا�س«،ااإجابةدوائرعليهتدور
ت�صفية :وه��و )2(.»ع��ب��اده وحقوق ،اه وحقوق ،وام�صتحبة ،الواجبة العبادات

  }:تعاىقال.وحدهتعاىهكلهذلكو�صرفه،ي�صوبهماكلمنالدعاء
ااإجابة اأن ااآية دلت وقد« .)غافر( {                  

م�صرطةبااإخا�س«.)3(

اه احفظ:كلمات اأعلمك اإي غــلم يــا« :عبا�س بن لعبداه  النبي وقال

.)10ـ9(الكاياجواب)1(

.)743(ال�شعديتف�شر)2(
.)95/11(الباريفتح)3(
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فا�شتعن ا�شتعنت واإذا ،اه فا�شاأل شاألت� اإذا ،جاهكجدهاه احفظ ،يحفظك

باه...«.)1(

اهادعــوا«: اهر�صولقال:الــدعــاءحــالالقلبح�شور:الثايال�شرط
واأنتمموقنونبالإجابة،واعلموااأناهلي�شتجيبمنقلٍبغافٍلله«.)2(

احديثيكما:الــدعــاءحــالالــظــنوح�شنواجـــزمالــعــزم:الــثــالــثالــ�ــشــرط
،اأحدكمدعااإذا«: اهر�صولوقال.»بااإجابةموقنونواأنتماهادعوا«:ال�صابق

فليعزميالدعاء،وليقلاللهماإن�شئتفاأعطني،فاإناهلُم�ْشتكرهله«.)3(

.)2516(الرمذيشحيح�)1(

.)2766(الرمذيشحيح�)2(
.)2678(وم�شلم،)6338(البخاري)3(
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م�انع اإجابة الدعاء
امانعالأول:الت��صعياحرام:ماأكًا،وم�صربًا،وملب�صًا:

اموؤمنناأمرتعاىاهواإن،طيبًااإليقبللطيٌباهاإن«: اهر�صولقال
                   } :تعاى فقال ،امر�شلن به اأمــر ما

                 }:وقال،)اموؤمنون({          
اأ�صعثال�صفريطيلالرجلذكرثم،)البقرة({               
وملب�صه،حراموم�صربجهجحرامومطعمه!رّبيا!رّبيا،ال�صماءاإىيديهمداأغر

حراٌم،وغذيباحرام،فاأنىي�صتجابلذلك«.)1(
ًطاهراًطيباكانمااإاااأعمالمنيقبلااهاإن«:اهرحمهرجبابنقال
فاإن،ًحااًطيباكانمااإاااأموالمنوا،والعجب،كالرياء:كلهاامف�صداتمن

الطيبتو�صفبهااأعمال،وااأقوال،وااعتقادات«.)2(
اإطالة:ااأول،الدع�اءاإج�ابةاأ�صبابمناأ�صبابباأربعةاأتىقدالداعيفهذا
مقت�صيات من ًاأي�صا  فهذا، ًم�صتكينا متذلًا ًمتوا�صعا يكون اأن :الثاي ،ال�صفر
اأق�شملو،بالأبوابمدفوعاأغراأ�شعثُرَب«: النبيعناحديثيكما،ااإجابة
اإن«:ًاآنفاامتقدماحديثيكماال�صماءاإىاليدينمُد:الثالث.)3(»لأبَرهاهعلى
.»خائبتنًصفرا�يرَدهمااأن،يديهاإليهرفعاإذاعبدهمني�صتحي،كرمحّيٌياه
بهيطلبمااأعظم منوهو)رب( ربوبيتهذكربتكريراهعلىااإحاح:الرابع
دالة،دعائهاإجابة النبيا�صتبعد،العظيمةااأ�صبابهذهكلمع)4(الدعاءاإجابة

علىاأهميةالتوقيمناحرامبكلاأنواعه،واأحواله.

.)1015(م�شلم)1(
.)259/1(واحكمالعلومجامع)2(

.)2622(م�شلمشحيح�)3(
.)101ـ98(واحكمالعلومجامع)4(
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امانعالثاي:ال�صتعجالوتركالدعاء:

فلمدعــوتقد:فيقوليعجلممالأحـدكمُي�شتجـاب« : الل�ه ر�صولقال
ُي�شتجبي«.)1(

ما،رحمقطيعةاأوباإثميْدُعمماللعبدي�شتجابيزالل«:قالاأنه وعنه
دعوتوقد،دعوتقديقول«:قالاا�صتعجال؟ما!اهر�صوليا:قيل،»ي�شتعجلم

فلماأري�شتجيبي،في�شتح�شرعنداهويَدُعالدعاء«.)2(

ومعنىي�صتح�صر:اأيينقطععنالدعاء.
ع�لى ي�دل فه�ذا ،كثي�رة مرات يعني مرة بعد مرة اأي :)دعـوت قــد( :فق�ول�ه
اأن،ااإج�اب�ةاأرادمنفليح�ذر،الدع�اءاإج�ابةموان�عمنوكلها،وال�صاآمةاا�صج�ار
منلهما،يريدهالذيالوقتييجيبصاأنه�جلفاه،ي�صتعجلهاوا،ي�صتبط�ئهاا

احكمةالبالغة،واحجةالباهرة.
الوا�صعةااإجابةوحقق،ا�صتمراريةعلىدالةفيه»يج�صتجابيزالا«:وقوله
،امبالغةتفيدوالتي،)التاء(و،)ال�صن(و،)ام�صارعالفعل(اإليهاي�صرالتيالعظيمة

يحقيقاإجابةالدعوة.
امانعالثالث:الدعاءبالإثموالعدوان:

قطيعةاأو باإثميــْدُع مماللعبدُي�شتجابيــزالل« :ال�صابق احديثيكما
رحم...«.

امانعالرابع:تركالأمربامعروفوالنهيعنامنكر:

اأو،امنكرعنولتنهوَن،بامعروفلتاأُمرَن،بيدهنف�شيوالذي«: اهر�صولقال
هذاوي)3(.»لكمُي�شتجابفل،تدعونهثم،منهعقابًاعليكميبعثاأناُهليو�شكن

.)2735(م�شلمو�شحيح)6340(البخاريشحيح�)1(
.)2735(م�شلم)2(

.)6947(اجامعشحيح�)3(
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علىاإاعقوبةافاإن،امنكرعنوالنهي،بامعروفااأمروجوبعلىدليل«:احديث
تركالواجب،وفيهاأنتركاإجابةدعاءااأخيار،منالعقوبةاأي�صاً«.)1(

امانعاخام�س:تركال�اجباتوارتكابامعا�صيوامحرمات:

                                      }:تعاىقال
})الرعد(.                    

 فاإنماا�صكفيهواريباأنتركمااأمراهبهوالوقوعيمانهىعنه�صببج
وامحنالباءاتاأ�صد منالدعاءرداأن يخفىوا،النقموح�صول،النعمتغري
اآكدمن،والطاعات،بالواجباتالقياماأن:يجعلماأنينبغيلذا،والنعمااآاءواإزالة

ااأ�صبابا�صتجابةالدعاء،والعك�سبالعك�س.

امانعال�صاد�س:العتداءيالدعاء:

})ااأعراف(.                 }:تعاىقال

هذهيشيكون�اإنــه«:لفظوي)2(»الــدعــاءييعتدونقــومشيكون�«: وقال
اأن ينبغيماتاوز«:ام��ادةهذهواأ�صل)3(»والــدعــاءالطهورييعتدونقــومالأمــة

يقت�صرعليه«)،)4وباجملة:»اإنالعدوانيالدعاءيدورعلىاأمرين:

-1ماامكن�صرعاً.
-2اأوي�صاألماامكنقدراً«.)5(

.)2719(ال�شغراجامعشرح�التنوير)1(
.)3565(اجامعشحيح�)2(

.)96(داوداأبيشحيح�)3(
.)172/1(العقيدةمنومنزلتهالدعاء)4(

.)124/1(عثيمنابنللعلمةم�شلمشحيح�شرح�)5(
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و�ص�رالعتداءكثرةجداًنذكرمنها:

�1ال�صركباهيالدعاء،وهواأعظمااعتداء.
�2اأني�صتملعلى�صيءمنالتو�صاتالبدعية.

�3�صوؤالاهمنازلااأنبياء.
�4�صوؤالاهامعونةعلىاحرام.

�5اابتداعيالدعاء.
�6الدعاءبدونت�صرع.

�7رفعال�صوتبالدعاء.
�8تكلفال�صجعيالدعاء.

�9الدعاءعلىااأهلوااأموالوالنف�س.
�10الدعاءعلىوجهالتجربةوااختبارهعَزوجَل.

�11الدعاءعلىالنف�سباموت.
�12تعليقالدعاءعلىام�صيئة.)1(

،)182ـ172/1(العقيدةمنومنزلتهوالدعاء،)99-15(العقيليشعود�الدعاءيالعتداء:انظر)1(
.)84،69(احمدحمدالدعاء
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اآداب الدعاء وم�صتحباته
علىوال�صاة اأهله �هماعليهوالثناء تعاىاهبحمديبداأاأن ـ 1

: اهر�ص�ل

اجال نعوت من دعائه يدي بن العبد يقدم اأن اجليلة ااآداب من اإن
عبيداهبنف�صالةعن.لاإجابةًومفتاحا،الدعاءلقبولو�صيلةليكون،والكمال
وم،تعاىاهمجدم،ص�اته�ييدعورجًا اهر�صولصمع�:قالڤ
:لغرهاأولهفقالدعاهثم»هـذاعَجـل«: اهر�صولفقال، النبيعلىي�صل
ثم،النبي علىُي�شلي ثم،عليهوالثناء اهبتحميد فليبداأ اأحدكم صلى�اإذا«

يدعوبعدما�شاء«.)1(

النبيعلىو�صلىوحمده،اهفمّجدي�صلياآخررجًا اهر�صولوراأى
كل«: اهر�صولوقال)2(.»ُتعطو�شل،ُجبادُعام�شلياأيها«: اهر�صولفقال

الدعاءحجوبحتىُي�شلىعلىالنبي«.)3(

2ـرفعاليدينحالالدعاء:

،الكرماجوادالغنيربهاإىامحتاجالفقرامخلوقمنالرفيعااأدبذلكم«
وخ�صوعه ،وذجَل��ه ،اإليه وافتقاره ،لربه احتياجه يديه برفعه امخلوق يظهر حيث
جواٌدكرٌماهباأناإقرار،تعاىاهاإىاليدينمدففي،ربهيديبنوانك�صاره
العظيمااأدبوهذا)4(»ال�صائلنويعطي،املهوفنويغيث،الداعنيجيب،ح�صٌن
ذكر فقد ،ح�صىاأن من اأكر ال�صنة يودالته ،الدعاء قبول اأ�صباب اأعظم من

ال�صيوطيرحمهاه:»اأنهوردنحومائةحديثفيهارفعاليدينيالدعاء«.)5(
.)3477(الرمذيشحيح�)1(

.)3476(ال�شابقام�شدر)2(
.)2035(ال�شحيحةالأحايثشل�شلة�)3(

.)174ـ172/3(البدرعبدالرزاق.دالأدعيةفقه)4(
.)180/2(الراويتدريب)5(
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حتىثبتفقد،واموؤمنن،وامر�صلن،ااأنبياءعنثبتكمااجليلااأدبوهذا
وهي،امكلفنغرمنوهي،عليهجبلتوالتي،البديعيةاهخلوقاتبع�سعن
مننبيخــرج«:يقول اهر�صولصمعت�:قالڤهريرةاأبي فعن،»النملة«
ارجعوا:فقال،ال�شماءاإىقوائمهابع�سرافعةبنملةهوفاإذا،ي�شت�شقي)1(الأنبياء

فقدا�شتجيبلكم،مناأجل�شاأنملة«.

فاإن ،خلقتنااأنت اللهم« :وقالت،يديهاورفعت،ظهرهاعلىوقعتاإنها :قيل
رزقتنا،واإافاأهلكنا«.)2(

،ملةمع،كرمهو�صمو،تعاىاهرحمةصعة�اإى،تعاىاهرعاكيافانظر
بعبدهفكيف،رجاوؤهايخيبوا،ت�صاألهمايعطيها،ًثواباواًعقاباترجواوهي
،بالدعاءيديهاإليه ومد،بالر�صالة ومحمد،بالوحدانيةلهي�صهدالذياموؤمن

اآناءالليل،واأطرافالنهار،يرجوخره،ويخافعقابه؟

علىيدلالذي اجليلاحديث)10( رقمعندالدعاء ف�صائليتقدم وقد
،حيٌي،وتعاىتباركربكماإن«: قال،حيائهوعظيم،صاأنه�جلربناكرمجال
:لفظوي،»خائبتنشفرًا�يردهمااأنيديهاإليهرفعاإذا عبدهمني�شتحي،كرم

»حتىي�شعفيهماخرًا«.

كامًاًعلواخلقهعلىتعاىاهعلوعلىجليةدالةيدلالدعاءحالاليدينورفع
اإىو�صيلٌةاليدينورفع،القهروعلو،القدروعلو،الذاتعلو:وهو،وجهكلمنًمطلقا

خ�صوعالقلب،واجوارح.
�صفةرفعالأيديحالالدعا:

ترجع،ثاثصفات�لهالدعاءحالاليدينرفعاأنعلىال�صريفةال�صنةدلت
،والطلب الدع�اء ي امبالغ�ة صدة� وهو :اابتهال :ااأول امقام :الدعاء نوع اإى
،رغبتهوا�صتدت،امخلوقحاجةعظمتكلمااأنهوذلك،الرهبدعاء:ًاأي�صاوي�صمى

))1�شليمانعليهال�شلمكمايالروايةالأخرى.
.)325/1(شحيح�ب�شندواحاكم،)188(:ال�شنيالدارقطنيرواه)2(
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،متو�صًامتذلًا،تعاىاهاإىمدهمايوزاد،يديهرفعيبالغ،اإحاحهوزاد
بت�صلط والنازلة ،والرهبة ال�صدة ح�ال وي ،واج��دب ،اا�صت�صقاء دعاء ي كما

العدو،ونحوذلك.

،بيا�صهمااأي ،اإبطيه عفرةترىحتى،ال�صماءنح�و ًمَداالي�دينرفع:و�شفته
وهياأخ�ساأنواعالرفع.

اليدين رفع وهو ،الدعاء :ويقال ،ام�صاألة ويج�صمى :الدعاء مقام:الثاي امقام
وظهورهما،ال�صماء نحو لبطونهما ًبا�صطا ،لهما ًصاَم�ا� ،نحوهما اأو ،امنكبن اإى
عبا�سابنفعن،ًمطلقاالدعاءعنداليدينلرفعالعامةال�صفةوهذه،ااأر�ساإى
يليمابطونهماوجعلكفيهشم�دعااإذا النبيكان«:قالعنهمااهر�صي

وجهه«.)1(

ال�صبابةوهي،واحدةاإ�صبعرفعوهو،ااإخا�س:ويقال،ال�شتغفار:الثالثامقام
،امنرعلىاخطبةحالوالدعاءالذكرمقامخا�صةال�صفةوهذه،اليمنىاليدمن

وحالالت�صهديال�صاة،وحالالذكروالتمجيدوالهيللة،خارجال�صاة.

،عليهًموقوفاعنهمااهر�صيعبا�سابنعنجاءماااأنواعهذهعلىوالدليل
وال�شتغفار،نحوهمااأومنكبيكحذويديكترفعام�شاألة«: النبياإىًومرفوعا
الإخل�سهكذا«:لفظوي،»جميعًايديكتـمَداأنوالبتهال،واحدةباإ�شبعت�شراأن
،البتهالوهذا،منكبيهحذويديهفرفعالدعاءوهذا،الإبهامتليالتيباإ�شبعهي�شر

فرفعيديهمدا)2(«.)3(

الل�هاإف�راديوااإخ�ا�سالتوحيدحقيقمنال�صبابةاإظهاريمايخفىوا
تعاىبااألوهية،والربوبّيةاجليلة،وال�صفاتالعلّية.

.)4721(اجامعشحيح�)1(
.)1324ـ1322ـ1321(داوداأبيشن�شحيح�)2(

.)117ـ116س�(الدعاءوت�شحيح،)178ـ172/3(الأدعيةفقه:انظر)3(
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3ـالدعاءبت�صرعوخ�ص�عورغبةورهبة:

              }:تعاىقال)1(.واخ�صوعالذل:ال�شراعة

})ااأعراف(.   
للنبيوالتبجيلالثناءصياق�يتعاىربنالناذكرفقد،قبلناااأنبياءصفة�وهي

               }:صاأنه�عزفقال،واأهلهال�صامعليهزكريا
})ااأنبياء(.             

يم�صتمرة حاليكانوا اإنهم اأي ،اا�صتمرارية يفيد م�صارع فعل :يدعوننا
الدعاء،رغبًةفيماعندنا،ورهبةمنعذابنا.

4ـالدعاءحالا�صتقبالالقبلة:

م�صعودبنعبداهفعن.ال�صاةيقبلتهمهيكماالدعاءيام�صلمنقبلةاإن
الكعبةفدعاعلىنفرمنقري�س«.)2( النبيا�صتقبل«:قالڤ

اللهم:بربهيهتففجعل،يديهمدثمالقبلة النبيا�صتقبل«:بدريوموي
اجزيماوعدتني،اللهماآتماوعدتني...«.)3(

فدعا ي�صت�صقي ام�صلى ه��ذا اإى  النبي خ��رج« :اا�صت�صقاء حديث وي
وا�صت�صقى،ثما�صتقبلالقبلة،وقلبرداءه«.)4(

غر فاأدعيته ، النبي اأدعية ي ًعاما لي�س الدعاء حال القبلة وا�صتقبال
ااأكمل منهيالدعاء وقتا�صتقبالها ولكن،ح�صىاأن مناأكر القبلة م�صتقبل

وااأوىوااأرجى،يقبولالدعاء.

.)506(القراآنمفردات)1(
.)1420(وم�شلم،)3960(البخاري)2(

.)1763(م�شلمشحيح�)3(
.)894(وم�شلم،)6343(البخاريشحيح�)4(
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5ـالدعاءيحالالرخاءوحالال�صدة:
لهذامازمفهو،اأحوالهكلياإليهويلجاأربهيدعوفهوال�صادقاموؤمنحالوهذا
تعاىيجيبهذلكفعنداا�صطراروقبل،والفراغوالعافيةال�صحةحالاجليلامقام

              }يون�سعن،تعاىاأخركما،وااأخطارال�صدائدعند
ي�شتجيباأنشَره�من«: اهر�صولقال.)ال�صافات({               

اهلهعندال�شدائدوالكرب،فليكرالُدعاءيالرخاء«.)1(

6ـالإحاحيالدعاء:
علىيدلفهو،تعاىاهعندفيماالراغبالداعياموؤمناأدبهوهذا
،واجود،كالكرم:واجال،الكمالاأو�صافمنماله،بربهالعبدظنح�صن
وافتقاره،الداعيذلةعلىالدالة،العبوديةصمات�منصمة�ااإحاحفاإن،وامن

اإىاموىعزوجل.
يكرال�صادقفالعبد،)2(عليهوامواظبة،ولزومهال�صيءعلىااإقبال:والإحاح
،اح�صنىوااأ�صماء،وااألوهية،الربوبيةلفظبتكرير،تعاىاهعلىويلح،الدعاءمن
صدق�علىلدالته،الدعاءاإجابة بهيطلبمااأعظم منوذلك،العاوااأو�صاف
يلجااإحاحففي.والتذلل،واا�صتكانة،بالعبادةلهوااإخا�س،ربهاإىالعبدتوجه
،املك بابقرعيكرمن«:ڤال��درداء اأبو قال،العظيم املك باباإى الداعي

يو�صكاأنيج�صتجابله«.)3(
عبداهفعن،ًثاثايلَحاأنوال�صنة.ًوثاثا،مرتنالدعاءبتكرارااإحاحويح�صل
)4(.»ثلثًاشاأل�شاأل�واإذا،ثلثًادعا،دعااإذاكان«: اهر�صولاأنڤم�صعودبن

وعنهاأي�صاًڤاأنهقال:»كانيعجبهاأنيدعوثلثًا،وي�شتغفرثلثًا«)5(.

.)593(ال�شحيحةالأحاديثو�شل�شلة،)3382(الرمذيشحيح�)1(
.)236/4(النهاية)2(

.)191/5(للبغويال�شنة)3(
.)1394(م�شلم)4(

.)1524(داوداأبواأخرجه)5(
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ثمدعاثمفدعا«:عنهااهر�صيعائ�صةعن صحره�ق�صةحديثوي
،ورجالهااأحم�سجنددعا« النبياأن،ثاثعلىالزيادةيكرهوا.)1(»دعا

ياأغلباأدعيته)ثاثاً(. هديهكانلكن،)2(»ًخم�صا
وهو،ًصوؤاا�لهواأف�صلهماأكرهماإليهخلقهواأحب«:اهرحمهالقيمابنقال
قال.)3(»واأعطاه اأحَبه ،ال�صوؤال يعليهالعبد األَح وكلما،الدعاء ياملحن يحب
،اهعلىااإحاح:الدعاء اأف�صل :يقالكان«:اهرحمهااأوزاعياجليلااإمام

والت�صرع«.)4(
7ـالت��صلاإىاهتعاىباأن�اعالت��صلام�صروعةبنيديالدعاء:

                    }:تعاى قال
})امائدة(.          

)5(.اإليهبهويتقرب،ال�صيءاإىبهيتو�صلوما،والطاعةالقربة:اللغةيالو�شيلة
ويقال:و�َصلفاناإىاهو�صيلة:اإذاعملعمًاتقرببهاإليه.)6(

يدي بن ،ام�صروعة القرب من ب��اأن��واع تعاى اه اإى التقرب هو :و�ــشــرعــًا
الدعاء.

حتى،الدعاءيديبنم�صتحبةوهي،ام�صروعالتو�صلمناأنواع عدةوهناك
يكوناأرجىيالقبولوالعطاء.

ياإما،الُعـلو�شفـاتـه،اح�شنىباأ�شمائـهتعـاىاللـهاإىالتو�شل:الأولالنوع

.)2189(وم�شلم)6391(البخاري)1(
.)2476(وم�شلم)4355(البخاري)2(

.)181/1(الأفراحبلداإىالأرواححادي)3(
.)38/2(للبيهقيالإمانشعب�)4(

.)185/5(احديثغريبيالنهاية)5(
.)724/11(العربل�شان)6(
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قبولياأرجىوهو،واأف�صلها،التو�صلاأنواعاأعظمالنوعوهذا:اآخرهاأو،الدعـاءاأول
،ال�صنيةواأ�صمائه،العظيمةبذاتهتعاىاهاإىيتو�صلالداعياأن،غرهمنالدعاء

و�صفاتهالكمالية،وااأجلوااأعظممنذلك.

                   } :ت��ع��اى قوله ودليله
})ااأعراف(.          

والدعاءبالأ�شماءاح�شنىلهمرتبتان:

اإا عليهيجثنى فا،وم�شاألةطلبدعــاء:والــثــاي،وعــبــادةثناءدعــاء:اأحدهما
مطلوبكليفيدعي،بها اإا ي�صاأل اوكذلك،العجا و�صفاتهاح�صنىباأ�صمائه
رحمنيا،عليتبتوابيا،ياغفرغفوريا:مثل،امطلوبذلك،ينا�صببا�صم

ارحمنيوهكذا.
جميعجامعاأنه:)اه(مثل،فااأعظم،ااأعمواا�صم،ااأعظمباا�صميدعواأو
اهيا ،ارزقني )1(اهيا:تقولاأن فلك،العجا وال�صفاتاح�صنىااأ�صماء معاي
اأ�صاألك اإي اللهم« :يقول كاأن ،كلها باأ�صمائه ي�صاأل اأو ،اه يا ا�صفني :اأو ،عافني

باأ�صمائكاح�صنىو�صفاتكالعلياكلها،اأنتعطينيكذاوكذا...«.)2(
:مثل كثرة معان على الدالة ،العظيمة ااأ�صماء كذلك وهي ،ااأع��م وباا�صم
صوؤال�اأييبهاالدعاءفي�صن،وامجيد،والقيوم،واحي،والعظيم،وال�صمد،الرب
جامعاأنه)رب(�بم�صَدرةجاءتالقراآناأدعيةغالباأنبيانهتقدموقد،وطلب
،واجود ،والعناية ،والربية ،والتدبر ،املك مثل ،الكثرة الكمال صفات� معاي
،الدعاء اإجابة الربوبية لوازم مناأن وكذلك ،ااأفعال صفات�منالكثر وغرها
يكوناأناإما،اح�صنىااأ�صماءهذهمنبا�صمالتو�صلاأنيجدالكتاباأدعيةوامتتبع

               }:نحو،ثناياهبناأو،بهًختومااأو،بهبالدعاءًم�صدرا

))1اأو:»اللهمارزقني«لأنمعنىاللهم:يااه.
.)82(رقمعندشرحه�انظر،)...لكهوا�شمبكلاأ�شاألك(:احديثيكما)2(
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       }:تعاىوكقوله،)عمراناآل({                   

})البقرة(.       
:ااأولفمن،)1(وامنفية،الثبوتية:بنوعيها،العاب�صفاتهالتو�صلكذلكوي�صرع

»اللهمبعلمكالغيب،وقدرتكعلىاخلق،اأحينيماكانتاحياةي...«.)2(

اأناأنتاإلاإلهلبعزتكاأعوذاإياللهم«:احديثيكما،بهاي�صتعاذوكذلك
ت�شلني...«.)3(

            }:امنفيةبال�صفاتكذلكيتو�صلاأنه:والثاي

})اآلعمران(.            
نفي«:وهوخا�سنفي:ااأوى،امنفيةصبحانه�صفاته�منب�صفتنتو�صلفهنا
،{ }عامنفي:والثانية ،{         }:قولهيكما»العبث

                  }:تعاىوقوله.)ال�شبوح(:تعاىاأ�صمائهومن
})اآلعمران(.             

بنفيذلكوعللوا،ر�صلهاأل�صنةعلىوعدهممايعطيهماأنتعاىاهفا�صاألوا
اربنايااأنك:اأي،)الوعداإخلفعدم(:وهي،امنفيةصبحانه�صفاته�منصفة�

تخلفاميعاد،فاأعطنيامراد.
هياأو ،لاإجابة مظنةباأنها  النبي اأخر التي ااأدعية علىاحر�سوينبغي
اإلاإلهلاهاأنتاأنكاأ�شهدباأياأ�شاألكاإياللهم«:مثل)4(ااأعظملا�صممت�صمنه
من الر�صولفقال»اأحدكفوًالهيكنوميولدوميلدمالذي،ال�شمدالأحد،اأنت

قالها:»لقد�شاألتاهبال�شمالأعظمالذياإذا�شئلبهاأعطى،واإذاُدعيبهاأجاب«.)5(

))1كماتقدم.
.)19(رقمعندشرحه�:انظر)2(

.)2717(م�شلم)3(
.)10(الكاياجواب:انظر)4(
.)3475(الرمذيشحيح�)5(
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اإى به يتو�صل ما اأج��ل من كذلك وهي :ام�صافة بااأ�صماء التو�صل وكذلك
اجللبياذااَلــظــوا« :احديثيكما:)والإكــــراماجــللذو( :مثل،صبحانه�اه

والإكرام«.)1(

يبهوالتلفظ،قولهمنواأكروا ،عليهواثبتوا،الزموه :اأي«:)اأّلــظــوا( ومعنى
دليلعلىاأنااإجابةمتحققةبه. حثهففي)2(.»دعائكم

ومنااأ�صماءام�صافةكذلك:»بديعال�شمواتالأر�س«.)3(

وكذلك:)نورال�شمواتوالأر�س(،)وم�شرفالقلوب(.

و)اأرحمالراحمن(و)خرالغافرين(.كمايدعاءمو�شى-عليهال�شلم:

{                        }
)ااأعراف(.

شميع�(:وكذلك.)ااأعراف({                 }:وقوله
                          }:ال�صامعليهزكريادعاءيكما،)الدعاء

})اآلعمران(.وغرهاالكثر.     
كانص�اء�:الداعي بهقامصالح�بعملتعاىاهاإى الت��صل :الثاي

هذاالعملياما�صياأواحا�صر:

بهعملًصاحا�عمًاالداعييذكراأنوهو.كثرةوال�صنةالقراآنيو�صواهده
يقولكاأن،مطلوبهح�صوليًصببا�ليكون،دعائهبنفيقدمه،تعاىهًخال�صا
:يقولاأو...ياغفرلر�صولكواتباعي،لكوحبتي،بكباإماياللهم«:الداعي
يذكراأن:ومنه،...عنيتفرجاأن،بهواإماي، محمدبحبيبياأ�صاألكاإياللهم

.)3524(الرمذيشحيح�)1(
.)836(النهاية)2(

))3وقدجاء�شمنالأ�شماءمظنةا�شماهالأعظمكماياحديث.
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ر�صاهواإيثاره،اإياهوتقواه،صبحانه�اهمنخوفهفيه،بالذاًصاحا�عمًاالداعي
اأرجىليكون،دعائهيربهاإىبهيتو�صلثم،صاأنه�جللهوطاعته،صيء�كلعلى

لقوله،واإجابته«.)1(
منزلةقدرعلىيتفاوتال�صالحبالعملالتو�صلاأن،لهيتفطناأنينبغيوهنا
،و�صفاتهوباأ�صمائه،صبحانه�بهبااإمانالتو�صل:ااإطاقعلىواأجلهفاأعظمه،العمل

    }:صبحانه�قوله:منها،ًجداكثرةو�صواهده،ذلكوغرااآخروباليوم
})اآلعمران(.                     

    }:تعاىقوله:هو،ال�صالحبالعملالتو�صلاأنواعبنفيهجمعماااأدلةومن
فتو�صلوا،)عمراناآل({                   

بعملن�صاحن،فقدمواااأهموااأجلفيهماوهو:)الإمان(ثم)اتباعالر�شول(.
اأجل امق�صد هذايت�صح القراآن يصورة�اأعظم هيوالتي الفاحة و�صورة
حاليتعاىاإليهتو�صلهمفقدموا{         }:قولهيو�صوح
واأعظماأوىاهحقاأن،بهاا�صتعانةقبل،لهالعبوديةباإخا�سبال�صاةقيامهم
:اما�صييوقولنا،{        }:بال�صوؤالصرعوا�ثم،غرهحقمن

ماتقدممنااأدلة�صاهدعليه،وكما�صياأتيحديثاأ�صحابالغار.

     }:تعاىقوله،عليهااأدلةاأ�صرحمن:)احا�شر(ياأووقولنا
                              
                                

 }(البقرة(.
:قال عنهما اه ر�صي عمر بن عبداه فعن ،الغار اأ�صحاب بق�صة ونختم
امبيتاأوواحتى،قبلكمكانمنرهطثلثةانطلق«:قال اهر�صولصمعت�

.)34(الألبايللعلمةواأحكامهاأنواعهالتو�شل)1(
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ينجيكملاإنه:فقالوا.عليهمف�شدت،اجبلمنشخرة�فانحدرت،فدخلوه،غاراإى
:بع�شهمفقال:م�صلمروايةوي»اأعمالكمب�شالحاهتدعوااأناإلال�شخرةهذهمن
فقال،»عنكميفرجهااهلعل،بهااهفادعوا،هشاحة�عملتموهااأعماًلانظروا
ول،اأهــًلقبلهما)1(اأغبقلوكنت،كبرانشيخان�اأبــوانيكاناللهم:منهمرجل
غبوقهمالهمافحلبت،ناماحتىعليهما)2(اأرجفلم،ماشيء�طلبيبيفناأى،ماًل
يدّيعلىوالقدحفلبثت،ماًلاأواأهًلقبلهمااأغبقاأنوكرهت،نائمنفوجدتهما
كنت اإن اللهم ،غبوقهما ف�شربا فا�شتيقظا ،الفجر برق حتىا�شتيقاظهما اأنتظر
النبيقالثم،ال�شخرةهذهمنفيهنحنماعناففّرج،وجهكابتغاءذلكفعلت
،نف�شهاعنفاأردتها،اإّيالنا�ساأحبكانتعمبنتيكانتاللهم:الآخروقال:
ومئةع�شرينفاأعطيتهافجاءتني،ال�شننمن)3(شنة�بهااأّمتحتىمنيفامتنعت
اأحلل:قالتعليهاقدرتاإذاحتى،ففعلت،نف�شهاوبنبينيتخلياأنعلى،دينار
،بحقهاإلاخام»تفتحولاهاتق،عبداهيا«:)م�صلمروايةوي(تنف�ساأنلك
الذهبوتركت،اإّيالنا�ساأحُبوهي،عنهافان�شرفت،عليهاالوقوعمنفتحرجت
،فيهنحنماعنافافرج،وجهكابتغاءذلكفعلتكنتاإن اللهم،اأعطيتها الــذي
اه شلى�النبي وقــال ،منها اخــروج ي�شتطيعون ل اأنهم غرال�شخرة فانفرجت
رجلغراأجرهمفاأعطيتهم،اأجراءا�شتاأجرتاإياللهم:الثالثوقال:و�شلمعليه
حنبعدفجاءي،الأموالمنهكرتحتىاأجرهفثمرت،وذهبلهالذيتركواحد
،والبقر،الإبلمن،اأجركمنترىماكل:لهفقلت،اأجرياإَياأّد!عبداهيا:فقال
فاأخذه،بكاأ�شتهزئلاإي:فقلت،بيت�شتهزئلعبداهيافقال،والرقيق،والغنم
فافرج،وجهكابتغاءذلكفعلتكنتفاإناللهم،شيئًا�منهيركفلم،فا�شتاقه،كله

عنامانحنفيه،فانفرجتال�شخرة،فخرجوام�شون«.)4(

مننقل.ماًلولاأهًلاللنشرب�يعليهمااأقدملكنت:ومعناه،بالع�شيي�شربالذيهو:الغبوق)1(
.)36(للألباي)اأنواعهالتو�شل(

))2امراج:مو�شعمبيتاما�شية،وامعنى:ماأرداما�شيةمنامرعىاإىحظائرها.
))3ال�شنة:العامالقحطالتيمتنبتبهالأر�س�شواءنزلغيثاأممينزل،ام�شدرال�شابق.

.)2743(وم�شلم،)2272(البخاري)4(
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الثالث:الت��صلاإىاهتعاىبدعاءالرجلال�صالحاحياحا�صر:

نف�صه من ويعلم ،كبرة م�صيبة به حلاأو ،صديد� صيق� ي ام�صلم يقع ك��اأن
فيذهباهاإىقويب�صببياأخذاأنفيحب،وتعاىتباركاهجنبيالتفريط
منهفيطلب،وال�صنةبالكتابوالعلمالف�صلاأو،والتقوىال�صاحفيهيعتقدرجلاإى

اأنيدعولهربه،ليفرجعنهكربهويزيلعنههمه.)1(
اأبناءعنحكايةتعاىقالكما:الكتابففيوال�صنةبالكتابثابتالنوعوهذا

                        } :ال�صام عليه يعقوب
.)98-97:يو�صف({                             

،حياتهي النبيمععنهماهر�صيال�صحابةفعلمنثبتقداأنه:ال�صنةوي
اأنال�صحيحنففي،ام�صلمنلعموماأو،لهالدعاءمنهويطلبياأتيهبع�صهمكانحيث
وجاعامالهلك!اهر�صوليا:فقالاأعرابيفقاماجمعةيومييخطبكان النبي
»....اأغثنااللهم،اأغثنااللهم،اأغثنااللهم«:قالثميديهفرفع،لنااهفادع،العيال
اإىبالهدايةاأمهيدعواأن: للنبي،ڤهريرةاأبيصوؤال�ذلكومن،)2(احديث
اهر�صيال�صحابةتو�صلكذلكومثله)3(.صبحانه�اهفهداها،لهافدعا،ااإ�صام
كان،ڤاخطاببنعمراأن :البخاريصحيح�ففي:ڤالعبا�سبدعاءعنهم
بنبينااإليكنتو�صلكنااإنااللهم«:فقال،عبدامطلببنبالعبا�سا�صت�صقىقحطوااإذا
اإنا«بقولهوامراد)4(»في�صقون:قال،فا�صقنانبينابعماإليكنتو�صلواإنا،فت�صقينا

نتو�صلاإليكبعمنبينا«اأي:نتقرباإىاهتعاىبدعائه.)5(
م�شلمعبدمنما«:م�صتجابالغيببظهرام�صلمدعاءاأن ام�صطفىواأخر

يدعولأخيهبظهرالغيباإلقالاملك:اآمن،ولكمثل«.)6(

.)40(الألبايالديننا�شرحمد،واأحكامهاأنواعهالتو�شل:انظر)1(
.)897(وم�شلم،)933(البخاري)2(

.)2491(م�شلم)3(
.)1010(البخاريشحيح�)4(

.)44(للألبايالتو�شل:انظر)5(
.)2732(م�شلمشحيح�)6(
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الرابع:الت��صلاإىاهتعاىب�صابقالإح�صانوالف�صلوالإنعام:
،وااأف�صال،النعممن،اجليلةوعوائده،اأفعالهبجميلاإليهصبحانه�تو�صلهوهو

               }:ال�صامعليهزكريادعاءعنلناتعاىاهق�سكما
اهاإىتو�صلفقد)مرم({                  

تعاىب�صابقاإح�صانه:مناإجابتهلدعائه،وعدمردهوحرمانه.
ومدع�واتيتردوم،علّيتك�رم�تمنيا،العطاءدائمياربيا:يقولفكاأنه«

    }:العلميالرا�صخنااألباباأويدعاءوكذلك)1(.»ًحروماقبلمنتعلني
اإىتو�ص�لوا،)عمراناآل({                              

اهتعاىب�صابقهدايتهلهم.
                   } :ال�صام عليه يو�صف ودع��اء
                            
من،اإليهاإح�صانهصابق�بذكرتعاىاهعلىالثناءمنفقدم)يو�صف({   
ل�صوؤالهمقدمة،و�صفاته،باأ�صمائهتو�صلهوكذلك،ااأحامتاأويلوعلم،املكاإعطائه

التويعلىااإ�صام،واإحاقهبال�صاحن،منااأنبياءوامر�صلن.
               } :ال�صام عليه اإبراهيم اخليل وق��ول
،لهااإح�صانوذكراحمدفقدم.)اإبراهيم({             

          }:بقولهربهصاأل�ثم،الكرحاليالولدباإرزاقه
          })اإبراهيم(.

اهدياللهم«:اجليلالتو�صلهذاعلىا�صتملالوتريالقنوتدعاءوكذلك
اإى ًاأي�صا تو�صٌلفهذا)2(»توليتفيمنوتولني،عافيتفيمنوعافنيهديتفيمن

اهتعاىباإح�صانهعلىمنمَنعليهممنالهداية،والعافية،والواية.
.)32(العدويم�شطفىالدعاءفقه)1(

.)94(الرقمعندشرحه�:وانظر،)1263(داوداأبيشحيح�)2(
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اخام�س:الت��صلاإىاهتعاىب�صعفالعبدوعجزه:

،وام�صكنة،الت�صرعاإظهارمنذلكيما،تعاىاهاإىالو�صائلاأحبمنوهذا
اأعظممنوهذا،)1(وقوتهاهبحولاإاوالقوةاحولمنوالتري،تعاىهواافتقار
دعاءذلكعلىيدل،عبدكلحقيقةهووهذا،احكيمال�صارعمن،الدعاءمقا�صد
عليهمو�صىودعاء،)6� 1:م��رم( {                  }:زكريا

})الق�ص�س(.                              }:ال�صام

اإليهيتو�صلاأنالداعيمنيحبكماتعاىاهاإن:اهرحمهال�صعديابنيقول
،ب�صعفهاإليهيتو�صلاأنمنهيحبفاإنه،واخا�صة،العامةونعمه،و�صفاته،باأ�صمائه

وعجزه،وفقره،وعدمقدرتهعلىح�صيلم�صاحه،ودفعااأ�صرارعننف�صه«.)2(

8ـال�صتن�صاربدعاءال�صاحنوال�صعفاء:

اإلوتـــرزقـــونتــنــ�ــشــرونوهـــلشعد�يـــا«:وق��ا���ساأب��ي بنل�صعد النبيق��ال
،بدعوتهم،بــ�ــشــعــيــفــهــاالأمـــــةهــــذهاهيــنــ�ــشــراإمـــــا«: وق���ال)3(»بــ�ــشــعــفــائــكــم
وتن�شرون ،تــرزقــون فاإما شعفائكم� اأبــغــوي« : وقال )4(»واإخل�شهم ،و�شلتهم

ب�شعفائكم«.)5(

لي�س :اأي ،واإخا�صهم،هبدعوتهم:اأي :»ب�شعفائكماإل تن�شرونهل«:قوله
لرقةًتفرغاواأكر،ًاإخا�صااأ�صداأنهم،بال�صعفاءبل،ال�صدةواأهلبااأقوياءالن�صر

قلوبهم«.)6(

)1(تف�شرابنال�شعدي))569بت�شرفي�شر.
.)132(امناناللطيفتي�شر)2(

.)2896(البخاري)3(
.)3179(الن�شائيشحيح�)4(
.)1702(الرمذيشحيح�)5(

.)21/11(ال�شنعاياإ�شماعيلبنحمدللعلمة،ال�شغراجامعشرح�التنوير)6(
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9ـالتاأمنعلىالدعاء:

:اأي)اآمن(دعائهبعدالداعيقولوهو،وم�صتحباتهالدعاءاآدابمنالتاأمن
صبحانه�الربمنااإجابةطلب:والتاأمن:اهرحمهال�صوكايقال.ا�صتجبمعنى
هو،الدعاءبعدوالتاأمن،)1(لهوتكرير،الدعاءمنتقدمماتاأكيدفهو،وا�صتنجازها

ياحقيقةدعاءجمل،بعددعاءمف�صل.
اأَمنوا،لقوميدعوكاناإذااأو،دعائهبعديجوؤِمناأن،ًمنفرداكاناإنللداعيفي�صتحب

           }:مو�صىدعاءعنتعاىاهحكىكما،دعوةكلبعد
                                   
                                  

})يون�س(.                 
يدلماالكامصياق�فمن،لهمابااإجابةوثنى،وحدهمو�صىيالدعاءفذكر
فنَزل)3(»هارونواأَمنمو�صىدعا«:قالاأنه)2(العاليةاأبيفعن،اأَمنهاروناأنعلى
اآخريجاءما،وم�صروعيتهالتاأمنف�صلييخفىوا،دعامنمنزلةهارونتاأمن

الفاحةبعدقوله:)واال�صالن(،ي�صنللقارئاأنيقول)اآمن(.
،الدعاءبعدتاأمينهي،لنااح�صنةوالقدوةااأ�صوةوهو النبيعنثبتوقد
طويلبدعاءدعا النبياأن:عنهااهر�صيصلمة�اأمحديثيجاءما،ذلكفمن
واأ�شاألك« :دعاءكلاآخر ييقولفكان،وااآخ��رةالدنيا خراتلكلجامععظيم
النبيدعا،اآخرحديثيوكذلك.مراتخم�س)4(»اآمناجنةمنالُعلالدرجات

فقال:»اللهمقاتلالكفرةالذيناأوتواالكتاب.اإلهاحق)اآمن(«.)5(
.)38(الذاكرينحفة)1(

))2وهومنكبارالتابعن.
)3(التف�شرال�شحيح))31/3ب�شندجيد.

.)33(الرقمعندالدعاءهذاشرح�وانظر،الذهبيووافقه)520/1(ام�شتدركياحاكمشححه�)4(
.)19(رقمشرحه�وانظر.)538(امفردالأدبشحيح�)5(
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10ـالت�بةوردامظام:

الل�ه اإى التوبة ،دعائه يدي بن الداعي يقدم اأن العظيمة ااآداب من اإن
قد،واجتماعهاالذنوبتراكمفاإن،وامظام،وامعا�صي،الذن�وبك�لمنع�زوج�ل

                       }:تعاىقال.الدعاءاإجابةعدميًصببا�يكون
  }:وعاجلوقال.)الن�صاء({حخ                    
يخفىوا)ال�صورى({                    
الدعاءرد،امكروهةوال�صيئاتام�صائبومن،الدعاءقبولامرجوةاح�صناتمناأن

وعدمقبوله،فليحذرالعبداأ�صداحذرمنالذنوبوامعا�صي.
قالعليبناأبيطالبڤ:»مانزلباءاإابذنب،وارجفعاإابتوبة«.)1(

صددت�وقد،دعوتاإذاااإجابةت�صتبطئا«:اهرحمهالرازيمعاذبنيحيىقال
لقبولموجبواخطيئةبالذنبوااإقرارالتوبةاأنعلىيدلوما.)2(»بالذنوبطرقها

                            }:يون�سدعاء،الدعاء
اهر�صولقال.)ااأنبياء({                             

:»ميدُعبهارجلم�شلمي�شيءقطاإلا�شتجاباهله«.)3(
11ـالدعاءثاثًا:

ففي،دعائهاإجابةعلىاحري�س،لهام�صتكن،تعاىاهاإىامفتقرصاأن�هذا
،ًثاثادعا،دعااإذاوكان«:قري�سعلى الر�صولدعاءيڤم�صعودابنحديث
اأنڤوعنه)4(.مراتثاث»بقري�سعليكاللهم«:قالثم،ًثاثاصاأل�صاأل�واإذا

:»كانيعجبهاأنيدعوثلثًا،وي�شتغفرثلثًا«.)5( النبي

.)85(الكاياجواب)1(
.)54/2(للبيهقيالإمانشعب�)2(

.)3505(الرمذيشحيح�)3(
.)1794(م�شلم)4(

.)2410(الظماآنموارديحبانوابن)1524(داوداأبو)5(
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12ـخف�سال�ص�تيالدعاء:

قالتعاى:{                  })ااأعراف(.

ااإمامذكرها،بديعةواأ�صرار،جليلةفوائد،بالدعاءوااإ�صرارال�صوتوخف�س
ابنالقيمرحمهاه.)1(

13ـاأنيك�نغر�سالداعيجميًاوح�صنًا:

صيرتب�اأنه،دع�وتهاأج�اباإذافيما،تعاىاهاإىدعائهيالداعييتو�صلكاأن
ي اأنفقه ،ًم��اا ارزقني اللهم :الداعي يقول كاأن ،صالح� عمل ااإجابة تلك على
اللهم :ي�صاأل وكاأن ،عبادك من وامحتاجن الفقراء وعلى ،دينك ولن�صرة ،صبيلك�
عنبهااأتعفف،زوجةارزقنياللهم:اأو.احقدين�كالعباداأعلمكيًعلماارزقني
عليهمو�صىدعاءمنفكان، نبيهو�صنةاهكت�ابيثاب�ٌتااأم�روهذا،امحارم

                                     }:ال�ص�ام
                                         }:ال�ص�وؤال ع�لةبنثم {   
تعاىاهفاأعطاه،وتعظيمه،وت�صبيحه،ذكرهمنااإكثار:صوؤاله�فعلل{   

})طه(.            }:صاأل�ما
مري�شًايعودالرجلجاءاإذا«: اهر�صولقال،ذلكاإىي�صرماال�صنةومن

فليقل:اللهما�شِفعبدكفلنًا،ينكاألكعدوًا،اأوم�سلكاإىال�شلة)2(«.)3(

14ـتعظيمالرغبةوالإكثارمنالدعاء:

:تعاىقال،اأمكننامامنهانكرواأن،الرغبةنعظماأناحكيمال�صارعاأمرنا
.)32:الن�صاء({       }

)1(انظر:بدائعالفوائد)6/3ـ)10وهيفوائدنفي�شةجدًافلرجعاإليها.
.)466(اجامعشحيح�)2(

)3(الدعاءمحمداحمد)�س)43بت�شرفي�شر.
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وف�صلهوخرهعطائهمنينق�سا،وااأر�سال�صمواتخزائنعندهتعاىاأنه
...« :وتعاى تبارك فيه يقول الذي القد�صي احديث ففي ،واأف�صل اأعطى مهما
،ف�شاألوي واحدشعيد�يقاموا،وجنكم،واإن�شكم ،واآخركم اأَولكم اأن لو عبادييا
اإذا امخيطينق�سكمااإل عنديماذلكنق�سما،م�شاألتهاإن�شان كلفاأعطيت
حتى،وااآخراحنبناحديثهذايتدار�س اأن للعبد فينبغي،)1(»البحراأدخــل
: قال :العظيم احديثهذااهرعاكوتاأَمل .وعاجلمواهرج��اوؤهيعلو
خلقمنذاأنفقمااأراأيتم،والنهارالليل)4(شَحـاء�نفقٌة)3(يغي�شهالملأى)2(اهيُد«
اميزانوبيده،امــاء علىعر�شهوكــان،يــدهيمايغ�سمفاإنه،والأر�ـــسال�شموات

يخف�سويرفع«.)5(

اأجمعنعنهماهر�صيال�صحابةاأن،اخدريصعيد�اأبيحديثحديثتقدموقد
»قالوا:يار�صولاهاإذاًنكر،قال:»اهاأكر«.

: وقال.)6(»ربهي�شاألهفاإما،فليكراأحدكمشاأل�اإذا«: اهر�صولوقال
»اإذادعااأحدكمفليعظمرغبته،فاإناهعزوجلليتعاظمعليه�شيءاأعطاه«.)7(

15ـالطم�حوعل�الهمميالدعاء:

اأن،الداعيبهايتحلىاأنينبغيالتي،احميدةواخ�صال،اح�صنةااآدابمن
مناهعندفيماًوطامعاًراغبا،عاليةتواقةوهمة،كبرةنف�سذاًطموحايكون
الرغبةتعظيمعلىاحكيمال�صارعحثبيانيصبق�وقد،وااآخرةالدنياخرات
منالهممهذهمنًصيئا�لناتعاىاهذكروقد،ااأدلةذكرمع،الدعاءمنوااإكثار

.)2577(م�شلم)1(
)2(ويروايةم�شلم))993مناه.

))3اأيلينق�شها.
))4اأيدائمةالعطاءت�شبالعطاء�شبًا.

.)993(وم�شلم،)7411(البخاري)5(
.)2038(برقمالظماآنموادشحيح�)6(

.)2678(م�شلمعندوبنحوه)2037(برقمالظماأنمواردشحيح�)7(
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فكان،الكرمربناصوؤال�ينتبعه ًو�صراطاًنرا�صالنالتكون،وال�صاحنااأنبياء
                           }:ال�صامعليهصليمان�دعاءمن
       }{                                 
})�س(.                      }:امنانالكرمقالثم{   

                          } :ال�صام عليه وعي�صى
اهفا�صتجاب{                        

                                       }:تعاى
})امائدة(.   

)11:التحرم( {                  } :اموؤمنة فرعون وام��راأة 
فاإذا،بال�شم�ستعذبفرعونامراأةكانت«:روايةوي،»اجنةيبيتهاعنلهافك�صف«
عبداهياوهكذا)1(»اجنةيبيتهاترىوكانتباأجنحتهااملئكةاأظلتهاان�شرفوا
ح�صن،لهرغباتهمامعّظمن،وحدهلهال�صائلن الداعناأولياءه تعاىاهيكرم

ظنهمبه�صبحانه.
ي،الكمااتاأعلىينفو�صناترغبواأن،الدعاءيهممناتعلواأن حثناوقد
كماالدرجاتاأعلىاهصوؤال�هديهكانفقد،اخالداتاجناتاأعاي،لربناصوؤالنا�
الُعلالدرجاتواأ�شاألك«وااأخرويةالدنيويةاخراتلكلاجامعاجليلاحديثي

مناجنة«فقد�صاألاهالكرمهذهامنزلةالعلّيةخم�سمرات.)2(

منلراهمالعجاالدرجاتاأهلاإن«:فقالالعجاالدرجاترفعةاأعلمنااأنبعد
منهموعمراأبابكرواإن،ال�صماءاأفقيرَي هواأ�صفلمنهم،كماتراءونالكوكبالدج

واأنعما«.)3(
.)2508(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�)1(

.)78(رقمعنداحديثهذاشرح�انظر)2(
.)3658(الرمذيشحيح�)3(



5051b

&الاآلئالزكية -
و�شام ،ال�شلة واأقـــام وبر�شوله بــاه اآمــن مــن« :اأن ام�صدوق ال�صادق واأخرنا
اأر�شهيجل�ساأواهشبيل�يجاهد،اجنةيدخلهاأناهعلىحقًاكان،رم�شان

التيولدفيها«،فقالوا:يار�صولاه،اأفانب�صرالنا�س؟

النا�سذر«: اهر�صولفقالالنا�س؟ اأخر اأا :قالاأنه معاذعنروايةوي
والفردو�س،والأر�سال�شماءبنكماالدرجتنبنما،درجةمائةاجنةيفاإنيعملون
شاألتم�فاإذا،العر�سيكونفوقهاومن،الأربعةاجنةاأنهارتفجرومنها،درجةاأعلها
مائة«اجنةيباأنب�َصر الر�صولاأنترىفاأنت)1(»الأعلىالفردو�سفا�شاألوهاه
ذك�رتهماالنا�ستب�صرااأي«:»يعملونالنا�سذر«:قولهيالب�صارةلركتعليل»درجة
يتجاوزوهوا،ذلكعندفيقفواعليهامفرو�صةااأعمالوعملاآمنمناجنةدخولم�ن

اإىماهواأف�صلمنهالدرجاتالتيح�صلباجهاد«.)2(
العملاأف�صلمنهوبلبه الر�صولاأمرالذيالعملمنالدعاءاأنصك�وا
فلنعمل،»الدعاءالعبادةاأف�صل«: الر�صولقولالدعاءف�صائليتقدمكما،واأعاه
،اجنانعرو�سااأعلىالفردو�س،اجناناأعاياهصوؤال�ي، الر�صولبهو�صىما
مهما،وااآخرةالدنياخريكلمنتعاىاهن�صاأل،عاليةوهمم،طموحذويولنكن
همةعلينامركما،ااآخرةاأموريدعائناُل كانكبراً،فاإنهعنداه�صغر،وليكنجج
اإياللهم«:صلى�اأنومنذ،ونفلفر�سكلييدعوكاناأنه،ڤم�صعودبنعبداه

ياأعلىدرجةاجنة«.)3( حم�دومرافقة،ينفداًونعيما،يرتداًاإمانااأ�صاألك
16ـاأنيتخرج�امعالدعاءعنددعائه:

:»ي�شتحبجوامعالدعاء،ويدعما�شوىذلك«.)4( كانفقد
الدنيوية خ��رات من ،العظيمة وامقا�صد ،اجليلة امعاي على ا�صتمالها

وااأخروية،ياألفاظقليلة.
.)2531()2530(الن�شائيشحيح�،)452/2(الظماآنمواردشحيح�،)2790(البخاريشحيح�)1(

.)16/6(الباريفتح)2(
.)45/2(الظماآنمواردشحيح�)3(

.)1482(داوداأبيشحيح�)4(
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،ااألفاظ اأح�صن ربه على والثناء ،لدعائه وليتخر :اه رحمه اخطابيقال
،مثللهلي�سالذي،ال�صاداتل�صيدالعبدمنمناجاةاأنه،للمعايواأجمعهاواأنبلها

وانظر«.)1(
17ـجنبالدعاءعلىالأهلوالنف�سوامال:

هوؤاء على الدعاء ف��اإن ،ال�صر ودف��ع ،النفع جلب منه الدعاء مق�صود اأن«
من صيجني� فماذا ،نف�صه الداعي على امح�س ال�صرر هو بل وراءه م�صلحة ا
تدعوال«: اهر�صولقال.واخ�صرانالندماإا)2(.»ونف�صه،وماله،اأهلهف�صاد
،عطاءفيهاي�شاأل،شاعة�اهمنتوافقوال،اأموالكمعلىتدعواول،اأولدكمعلى

في�شتجيبلكم«.)3(

18ـال��ص�ءـاإنتي�صرـعندالدعاء:
:قولهوفيه،حننمن النبي فرغما:قالڤااأ�صعريمو�صىاأبي عن
بيا�سوراأيت،عامربنلعبيداغفراللهم«:فقال،يديهرفعثم،فتو�صاأ،ماءفدعا«

اإبطيه«.)4(

19ـاأنيبداأالداعيبنف�صه:
بداألــهفــدعــااأحــــدًا ذكــراإذا كـــان«: اهر�صولاأن ڤكعببن اأب��ِيّ عن
بداأ دعا اإذا كان« :قال اأنه ڤااأن�صاري اأي��وب اأبي عن :لفظ وي )5(.»بنف�شه

بنف�صه«.)6(
               }:قولهيكما،ذلكعلىيدلماالقراآنيجاءوقد

.)9:اح�صر({     
.)15(الدعاءشاأن�)1(

.)40(احمدمحمدالدعاء)2(
.)3009(م�شلم)3(

.)498(وم�شلم)4323(البخاري)4(
.)4723(اجامعو�شحيح،)3385(الرمذيشحيح�)5(

.)4720(اجامعشحيح�)6(
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،بنف�صهيبداأوم،لغرهدعااأنه، النبيعنثبتفقد،بازملي�سهذااأناإا

كدعائهاأن�س،وابنعبا�س،واأماإ�صماعيلوغرهم.

واإذا،بغرهيثنيثم،بنف�صهفليبداأ،ولغرهلنف�صهالدعاءاأراداإذا:يقالوقد«
لعبيد النبيدعاءيمركما،بنف�صهيبداأاأنيلزمفا،فح�صبلغرهالدعاءاأراد

بنعامر،حيثدعالعبيد،دوناأنيدعولنف�صه«.)1(

-20اأنيدع�الداعيبكل�صغروكبر:

،اأحواله كل ي،ااأعظم تعاى ربه باب ام��ازم ،ال�صالح العبد داأب هو هذا
ياأنه،وجّل،دَقمهما،صيء�اأيطلبيتعاىاهعني�صتغنيافهو،و�صوؤونه

مقامالعبودية،كلماازدادفيه،زادتعبوديته،امقت�صيةلقبولهعندربه�صبحانه.

ي�شاألحتى،كلهاحاجتهرَبهاأحدكملي�شاأل«: اهر�صولقال:قالاأن�سعن
لي�شاأل«:قال اهر�صولاأن،البنايثابتعنروايةوي.»اإذاانقطعنعله)2(ش�شع�

اأحدكمربهحاجته،حتىي�شاألهاملح،وحتىي�شاألهنعلهاإذاانقطع«.)3(

من يطلبه ًصيئا� يتعاظم فا« :اأي :»انقطع اإذا نعله ش�شع� ي�شاأل حتى« :قوله
احاجاتطلبعلىاحث:وام��راد ،حقرولو صيء� طلبمني�صتحي وا،م��واه
والعطايا،بالهباتويده،ملوءةباخراتفخزائنه،وكثرها،قليلهاتعاىاهمن

مب�صوطة،فلي�صتب�صرال�صائلبنواله«.)4(

-21�ص�ؤالاهقب�لالدعاء:

من امحروم اأن ،الدعاء قبول اه صوؤال� ال�صاأن والعظيمة امهمة ااآداب من

.)46(احمدحمد:الدعاء)1(
.)166/4()الأ�شولجامع(الأ�شبعفيهايدخلوجههاعلىتكونالتيشيورها�منشر�:اأي)2(

ي،)166/4( الأرنوؤوط عبدالقادر ال�شيخ ووافقه ،وح�شنه )3608( ،)3607( برقم الرمذي اأخرجه )3(
جامعالأ�شول.

.)220-219/9(ال�شغراجامعشرح�التنوير)4(
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عندهًمقبوايكونحتى،ال�صديدةالعنايةبهيجعت�نىاأنينبغيلذا،دعائهاإجابةحرم
�صبحانه،ويعطىالداعيما�صاألمنخرالدنياوااآخرة.

:يقولونوهماالبيتقواعديرفعاناإ�صماعيلوابنهال�صامعليهفاإبراهيم
صوؤاله� من لنا اه وحكى ،)البقرة( {                 }
{                    }:الدعاءقبول
قبولحرممنفال�صقي)مرم({              }:وقال)اإبراهيم(

دعائه،واأغلقاأجلااأبواباأمامه،والعياذباه.
ي�صتعيذوكان،)1(»دعوتيواأجب...«:دعاءهيجيباأنربهيدعوكان والنبي
منبكاأعوذاإياللهم«)2(»لهاي�شتجابلدعوٍةومن...«ي�صمعوايقبلادعاءمن

علملينفعومندعاءلُي�شمع«.)3(

        }:تعاىقال،الدعاءقبولاأ�صباباأعظمهيالتقوىفاإنوباجملة
اه فاإن ،دعوته اه بقبول ظنبح�صن العبد فليدعج )ام��ائ��دة( {       
ظنعنداأنا«:القد�صياحديثيكما،بهظنهح�صبعلىيعاملهصوف�،صبحانه�

عبديبي،واأنامعهاإذادعاي«.)4(

.)22(رقمعندالدعاءهذاشرح�انظر)1(

.)74(رقمعندالدعاءهذاشرح�انظر)2(

.)11(رقمعندالدعاءهذاشرح�انظر)3(
.)2675(وم�شلم،)7405(البخاري)4(
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الدع�ات التي ل ُترد

حتى،تردابدعواتحباهماأن،عبادهعلىكرمهو�صعةتعاىاهف�صلمناإن
هذهوجعلت،ومعادهم،معا�صهم،دينهماأموري،ي�صاألونماويعطوا،يتمنونماينالوا
،تعاىاهيحبها،واأزمان،واأوقات،واأحوال،اأعمالمنفيهاما،م�صتجابةالدعوات

ومايح�صلفيهاللعبدمن�صدقاملجاأواانك�صارلهتعاى.

1ـدبرال�صل�اتامكت�بة:

:قالاأ�صمع؟الدعاءاأي!اهر�صولياقيل:قالڤالباهلياأمامةاأبيعن
»جوفالليلالآخر،ودبر)1(ال�شلواتامكتوبات«.)2(

اهر�صولاأن،ڤعليفعن،امكتوباتبعديدعوكاناأنه عنهثبتوقد
عندويقول:روايةوي،»وال�صامال�صاةمنفرغواإذا«:لفظويصلم�اإذاكان
،اأ�شرفتومااأعلنتومااأ�شررتوما،اأخرتوماقدمتماياغفراللهم«:ان�صرافه

ومااأنتاأعلمبهمني،اأنتامقدمواأنتاموؤخر،لاإلهاإلاأنت«.)3(

يتدعنل،لأحبكاإيواهمعاذيا«:لهفقالڤجبٍلبنمعاذبهاوو�صى
ابنقال)4(»عبادتكوح�شنو�شكركذكركعلىاأعنياللهم:تقولاأنشلة�كلدبر
وثبت)5(ًاأي�صابعدهماويتناول،ال�صامقبلمايتناول،معاذوحديث:اهرحمهتيمية
،نافعًاعلمًااأ�شاألكاإياللهم«:ي�صلمحنال�صبحصلى�اإذايقولكاناأنه عنه

ورزقًاطيبًا،وعمًلمتقبًل«)6(.

،)268/4(العربل�شان:انظر،منهجزءاآخريليمابهيرادوقد،ال�شيءمنجزءاآخربهيرادقدالدبر)1(
.)389(امحيطوالقامو�س

.)3499(الرمذيشحيح�)2(
.)1509(،)760(داوداأبيو�شحيح،)3423(الرمذيشحيح�وي،)771(م�شلميالرواياتهذه:انظر)3(

.)1522(داوداأبيشحيح�)4(
.)50/22(تيميةابنفتاوىجموع)5(

.)753(ماجهابنشحيح�)6(
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من موطن ،امكتوبة ال�صاة بعد الدعاء اأن على تدل ،ااأحاديث من وغرها
مواطناإجابةالدعاء)،)1ينبغياحر�سعليهدائماً.

2ـعندالنداءلل�صل�اتامكت�بات:
وعند،النداءعندالدعاء،ُتردانقلمااأو،ُتردانلثنتان«: اهر�صولقال

الباأ�س)2(حنيلحمبع�شهمبع�شًا«.)3(

3ـعنداإقامةال�صاة:
وي،ال�شلةتقامحن:دعوتهداععلىُتــرد لشاعتان�« : اهر�صول قال

ال�شفي�شبيلاه«.)4(

4ـبنالأذانوالإقامة:
:»الدعاءليردبنالأذانوالإقامة،فادعوا«.)5( اهر�صولقال

5ـ�صاعةمنكلليلة:
خرًااهي�شاأل،م�شلمرجليوافقهالل�شاعةالليلياإن«: اهر�صولقال

مناأمرالدنياوالآخرة،اإلاأعطاهاإياهوذلككلليلة«.)6(

6ـيال�صج�د:
:»اأقربمايكونالعبدمنربهوهو�شاجد،فاأكرواالدعاء«.)7( اهر�صولقال

م�شروعال�شلموبعدال�شلمقبلالدعاءاأن)59-57(»للقحطايالدعاءشرح�«كتابييف�شلتوقد)1(
ابن قالولهذا،للأمرينحتملةتقدمتالتي الأدعية واأن ،الدعاء اإجابة مواطنمنعظيموموطن
يالإ�شلمشيخ�وقال،)78/1(امعادزاد.»بعدهاأوال�شلمقبليحتملال�شلةودبر«:-اهرحمه-القيم
جموع.»ال�شنةيخالفلفاإنه،منفردًاال�شلمبعدالأدعيةهذهببع�سدعامناإن«:ام�شاألةلهذهبيانه

.)500/22(الفتاوى
))2اأيعندالقتالي�شبيلاهتعاى.

.)3079(اجامعشحيح�)3(
.)256(والرهيبالرغيبشحيح�)4(

.)3408(اجامعشحيح�)5(
.)757(م�شلم)6(
.)482(م�شلم)7(
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7ـعندالدعاءبدع�ة)ذيالن�ن):

اإلهل}احــوتبطنيوهوبهادعااإذ،النونذيدعــوة«: اهر�صولقال
اإاقطصيء�يم�صلمرجلبهايدعجم{الظامنمنكنتاإيشبحانك�اأنــتاإل

ا�صتجاباهله«.)1(
8ـ�صاعةمن�صاعاتي�ماجمعة:

لشاعة�فيه«:فقالاجمعةيومذكر اهر�صولاأن:ڤهريرةاأبيعن
واأ�صار»اإياهاأعطاهاإلشيئًا�تعاىاهي�شاأل،ي�شليقائموهو،م�شلمعبديوافقها

بيدهيقللها.)2(
:وقيل،)3(اخطيبدخولوقتاإنهافقيل:وقتهاحديديالعلماءاختلفوقد
يالعبدفليحر�س)4(اهرحمهالقيمابنالقولهذاورجح،الع�صرصاة�بعداإنها
يوم«: اهر�صولقال.الع�صرصاة�بعدوخا�صة،الدعاءعلىالوقتنهذين
،اإّياه اآتــاه اإل شيئًا�اهي�شاألم�شلمعبدفيهايوجدلشاعة�ع�شرةاثنتا اجمعه

فالتم�شوهااآخر�شاعةبعدالع�شر«)5(.

9ـالدعاءيج�فالليلووقتال�صحر:
فاإن،الآخرالليلجوفيالعبدمنالربيكونمااأقرب«: اهر�صولقال

ا�شتطعتاأنتكونمنيذكراهيتلكال�شاعةفكن«.)6(

حن،الدنياال�شماءاإىليلةكلوتعاىتباركربناينزل«: اهر�صولوقال
،فاأعطيه ي�شاألني من،له فاأ�شتجيب يدعويمن:فيقول الآخــر الليل ثلث يبقى

.)3505(الرمذيشحيح�)1(
.)852(م�شلم)935(البخاري)2(

»ال�شلةتق�شىاأن اإى الإماميجل�ساأن بنماهي«:قالاأنه و�شلمعليهاهشلى�عنهثبتكما)3(
.)853(م�شلم

.)396/1()378/1(امعادزاد)4(
.)1048(داوداأبيو�شحيح،)1389(الن�شائيشحيح�)5(

.)391/2(الأرنوؤوطحقيقامعادزاد:انظر،جيداإ�شناده)6(
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لي�سالذيربناكرمصعة�اإى،تعاىاهرعاكفانظر)1(»لهفاأغفري�شتغفريمن
فيدعونا،صيء�كمثلهلي�سبهيليقًنزواليلةكلينزل،بقيودمقيدوا،حدودلكرمه
،وف�صله ،ورحمته ،وبركاته ،خراته من علينا ليفي�س و�صوؤاله دعائه ي ويرغبنا

وجوده،فكيفيغفلالعبدعنهذاالوقتالعظيم.
10ـعندنزولالغيثوحتامطر:

وقال.)2(»امطروحت،النداءعندالدعاء:تردانماثنتان«: اهر�صولقال
ونزول،ال�شلةواإقامة،اجيو�سالتقاءعندالدعاءاإجابةاطلبوا«: اهر�صول

امطر«.)3(

11ـعندال�صتيقاظمنالن�مليًاوالدعاءباماأث�ر:
شريك�لوحدهاهاإلاإلهل:فقالالليلمن)4(تعاَرمن«: اهر�صولقال
اإلاإلهول،اهو�شبحان،احمده،قديرشيء�كلعلىوهو،احمدولهاملكله،له
ا�شتجيب،دعااأو،ياغفراللهم:قالثم،باهاإلقوةولحولول،اأكرواه،اه

له،فاإنتو�شاأو�شلىقبلت�شلته«.)5(

12ـدع�ةمنباتطاهراًعلىذكراهتعاى:
،الليلمنفيتعار،طاهرًااهذكرعلىيبيتم�شلممنما«: اهر�صولقال

في�شاألاهخرًامنالدنياوالآخرة،اإلاأعطاهاهاإياه«.)6(

13ـدع�ةام�صافر:
،امظلوم دعــوة :فيهنشك� لم�شتجاباتدعـــوات ثــلث« : اه ر�صول قال

ودعوةام�شافر«.)7(

.)757(وم�شلم،)1145(البخاري)1(
.)3078(اجامعشحيح�)2(

.)1469(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�)3(
.)505/1(النهاية،شوت�معنومهمنهباأي)4(

.)1154(البخاري)5(
.)5042(داوداأبيشحيح�)6(
.)1536(داوداأبيشحيح�)7(
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14ـدع�ةالذاكراهكثراً:

:»ثلثةليرداهدعاوؤهم:الذاكراهكثرًا...«.)1( اهر�صولقال

15ـدع�ةام�صلملأخيهام�صلمبظهرالغيب:

عندم�شتجابةالغيببظهرام�شلملأخيهام�شلمامرءدعوة«: اهر�صولقال
راأ�شهملكموكل،كلمادعالأخيهبخر،قالاملكاموكلبه:اآمن،ولكمثله«.)2(

16ـدع�ةاحاجوامعتمروالغازيي�صبيلاه:

دعاهم،اهوفد،وامعتمر،واحــاج،اهشبيل�يالغازي« : اهر�صولقال
فاأجابوه،و�شاألوهفاأعطاهم«.)3(

17ـالدعاءبا�صماهالأعظمالذياإذا�صئلبهاأعطى،واإذادعيبهاأجاب:

صاأل�منيعطي.ااأ�صماءاأعظمهوًا�صماتعاىهاأن ام�صطفىعنثبت
وقد،الكرىالعنايةبهوالعناية،عليهاحر�سفينبغي،ًوتكرمامنهتف�صًابهاه

ياإيرادهذااا�صمالعظيمياأكرمنحديث: عنهثبت

،الأحد،اأنتاإلاإلهل،اهاأنتاأنكاأ�شهدباأياأ�شاألكاإياللهم«:ااأولاحديث
يدعوصمعه�لرجل قال»اأحدكفوًالهيكنوم،يولدوميلدمالذي،ال�شمد
اهشاألت� لقد« لفظوي»ااأعظم با�صمه عزوجلاهصاألت� لقد« :الدعاء بهذا

بال�شمالذياإذا�ُشئلبهاأعطىواإذادعيبهاأجاب«.)4(

بديعياامنان،اأنتاإلاإلهل،احمدلكباأناأ�شاألكاإياللهم«:الثايواحديث
صمع�عندما النبيقال»قيومياحُييا،والإكراماجللذايا،والأر�سال�شموات

.)3064(اجامعشحيح�)1(
.)2733(م�شلم)2(

.)182(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�)3(
.)33(رقمعندشرحه�انظر)3499(الرمذيشحيح�)4(
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،اأجاببهُدعياإذاالذيالعظيمبا�شمهاهدعالقد«:الدعاءبهذايدعوي�صليرجًا
واإذا�ُشئلبهاأعطى«.)1(

ح�صنمع،لربكو�صوؤالكدعائكيبالنواجذعليهماوع�س،بهمافا�صتم�صك
يتخلفا،متحققصادق�وعٌد،ااآجلياأوالعاجليت�صاألماتعطى،ويقنظن

منربالعامن.
18ـعندالت�صهدالأخر:

،امقام هذا يوي�صتعيذ يدعو  كان لهذا ،ااإجابة مواطن من موطن وهو
،اثنناأوًاأربعااهنبيصلى�ما:قالڤه�ريرةاأبيفع�ن.العظامامهمةبااأمور
فتنةومن،القرعذابومن،النارعذابمنبكاأعوذاإياللهم«:يدعوصمعته�اإا
اإذا«:قال اهر�صولاأن ،ڤهريرةاأبي وعن)2(.»وامماتامحياو�شوء،القر
ومن،جهنمعــذابمنبكاأعــوذاإياللهم:اأربــعمنباهفلي�شتعذاأحدكمت�شهد
روايةوي)3(.»الدجالام�شيحفتنةشر�ومن،وامماتامحيافتنةومن،القرعذاب

يعلمهمهذاالدعاءكمايعلمهمال�صورةمنالقراآن.)4( كاناأنه
معهوعمرواأبوبكر والنبياأ�صليكنت:قالڤم�صعودبنعبداهوعن
لنف�صيدعوتثم النبيعلىال�صاةثم،تعاىاهعلىبالثناءبداأتجل�صتفلما
ي حمدنبيناومرافقة،ينفداًونعيما،يرتداًاإمانااأ�صاألكاإياللهم«:فقلت

اأعلىجنةاخلد«فقالر�صولاه:»�شلُتعطه،�َشْلُتعطه«.)5(
19ـدع�ةامظل�م:

دعوة واتـــق« :اليمن اإى بعثه عندما ڤجبل بن معاذ  اه ر�صول قال
.)34(رقمعندشرحه�انظر،)1299(الن�شائيشحيح�)1(

.)83/3(حبانلبنالإح�شانيالأرنوؤوطاإ�شنادهشحح�)2(
.)402(وم�شلم،)835(البخاري)3(

.)590(م�شلم)4(
.)47(الرقمعندوتخريجهشرحه�و�شياأتي.)593(الرمذيشحيح�)5(
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حملفاإنهاامظلومدعوةاتقوا«: وقال)1(.»حجابوبينهبينهالي�سفاإنه،امظلوم

علىالغماميقولاهجلجلله:وعزتيوجلي،لأن�شركولوبعدحن«.)2(
:»دعوةامظلومم�شتجابة،واإنكانكافرًا،ففجورهعلىنف�شه«.)3( وقال

علىالظلمحرمتعاىاأنه،عبادهبنوحكمتهتعاىاهعدلكمالمنوهذا
ولوحتىالظامعلىامظلومين�صراأنعدلهكمالمنفكان،عبادهوعلىنف�صه

كانكافراً،فمنمظاهرذلك:اإجابةدعوته.
20ـدع�ةام�صطر:

                    } :تعاى ق��ال
)4(»امجهودامكروب:ام�صطر«)النمل({                 
اإىوالت�صرع،اللجوءاإى،الدهرنوازلمننازلةاأو،فقراأو،مر�ساأحوجهالذي«

اهتعاى«.)5(

واأخردعاهاإذاام�صطراإجابةتعاىاهصمن�«:تعاىاهرحمهالقرطبيقال
وقطع،اإخا�سعنتن�صاأباللجوءاإليهال�صرورةاأنذلكيوال�صبب،نف�صهعنبذلك
اأو،موؤمنمنوجد،وذمةموقعوتعاىصبحانه�عندهولاإخا�س،صواه�عماالقلب

                                 }:تعاىقال،فاجراأوطائع،كافر
                                     
                                   
                         }:وقوله )يون�س( {

.)19(وم�شلم،)1469(البخاري)1(
.)870(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�)2(

.)3382(اجامعشحيح�)3(

.)173/6(البغويتف�شر)4(
.)149/3(للزخ�شريالك�شاف)5(
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)1(»واإخا�صه،ا�صطرارهمو�صعام�صطرفيجيب)العنكبوت({           
امخل�سباموؤمنبالكفما،والفاجرالكافريجيبرحمتهصعة�منتعاىكانفاإذا

اموحدفمنباباأوى.
21ـدع�ةال�الدعلىولده:

،ام�شافرودعوة،امظلومدعوة:فيهنشك�لم�شتجاباتدعواتثلث«: ر�صولقال
علىالوالدينودعوة...«:امفردااأدبصحيح�يروايةوي)2(»ولدهعلىالوالدودعوة

ولدهما«).)3اأي:يال�صر.

22ـدعاءال�الدل�لده:

،ال�شائمودعـوة،لولـدهالوالددعــوة:تــردلدعــواتثــلث«: اهر�صولقال
ودعوةام�شافر«).)4وهذهياخر.

23ـدع�ةال�صائم:عنداإفطاره،وحال�ص�مه:
:»اإنلل�شائمعندفطرهدعوةماُترد«.)5( اهر�صولقال

،يفطرحتىوال�شائم،العادلالإمام:دعوتهمُتردلثلثة«: اهر�صولوقال
ودعوةامظلوم«.)6(

عند«قبلهالذيواحديث،صيامه�حالياأي:»يفطرحتىوال�شائم«:وقوله
حاليبالدعاءيعتنياأنفينبغي،لل�صائماأخرىكبرةومنقبةمزيةفهذه»فطره
مهماتصومه�حالييدعواأنلل�صائمي�صتحب«:اهرحمهالنوويقال،صومه�

.)223/13(القراآنلأحكاماجامع)1(
.)372(امفردالأدبشحيح�،)305(الرمذيشحيح�)2(

.)42(امفردالأدبو�شحيح)3(
.)1797(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�)4(

ابناحافظوح�ّشنه،)248/2الزجاجةم�شباحيالبوي�شرياإ�شنادهو�شحح،)1753(ماجهابنرواه)5(
.)342/4الربانيةالفتوحاتيكماحجر

.)3598(الرمذيشحيح�)6(
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اهجعلوقد،والنفلالفر�سيعمهناوال�صوم،)2(»وللم�صلمن،لهوالدنيا،)1(ااآخرة
،يرداواأنه،الدعاءيااجتهاداإىًاإر�صادا،ال�صياماآياتو�صطالدعاءاآيةتعاى
العبدبنصر�وهوتعاىهالعباداتاأخل�سمنال�صوماأن:ذلكيال�صببولعل
،منزلةاأيتعدلهاا،صبق�كماعظيمةمنزلة،تعاىاهعندولاإخا�س،والرب

فكانجزاءذلكاأنتقبلدعوته.

24ـدع�ةمناأحبهاه:

وما...«:وتعاىتباركالربفيهيقولالذيالعظيمالقد�صياحديثيكما
ي�شمعالذيشمـعه�كنـتاأحببتهفاإذا،اأحبـهحتـىبالنوافلاإّييتقربعبدييزال
شاألني�واإن،بهام�شيالتيورجله،بهايبط�سالتيويده،بهيب�شرالذيوب�شره،به

لأعطينه،ولئنا�شتعاذيلأعيذنه«.)3(

فقد،امح�اباأعظمهيالت�يالعظمىامحبةهذهنالمنكرامةمنلهافيا
ما،احبيباأخيياح�ص�يلهااإىفا�ص�ع،وااأخرى،الدنيايوالعجا،الكرامةنال

ا�صتطعتاإىذلك�صبيًا.

))1ك�شوؤالاهالنجاةمنالنار،والدرجاتالعل،والفردو�سالأعلىياجنان.
.)275/6(امجموع)2(
.)6502(البخاري)3(
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اأماكن جاب فيها الدع�ات
،واأزكاها،واأطهرها،ااأر�سوجهعلىااأمكنهاأ�صرففهي:مكةيالدعاءـ1
ام�صركن اأن حتى ،ًم�صتجابا فيها الدعاء كان فلذلك ،ااإط��اق على واأف�صلها

يعلمونذلك.
جهلواأبو البيت عنديج�صلي كان  النبي اأن ڤم�صعودبن عبداهفعن
،فان بني جزور ب�صلى يجيءج اأيكم ،لبع�س بع�صهم قال اإذ ،جلو�س له واأ�صحاٌب
اإذاحتى،فنظربهفجاءالقوماأ�صقىفانبعث،صجد�اإذاحمدظهرعلىفي�صعه
بع�صهمويحيلي�صحكونفجعلوا،...كتفيهبنظهرهعلىو�صعه النبيصجد�
عنفطرحتفاطمةجاءتهحتى،راأ�صهيرفعاصاجد� اهور�صول،بع�سعلى
دعااإذعليهمف�صق،مراتثاث»بقري�سعليكاللهم«:قالثمراأ�صهفرفع،ظهره
من النبيصمى�ثم،م�صتجابةالبلدذلكيالدعوةاأنيرونوكانوا:قال،عليهم

دعاعليهم...
ر�صولعَدالذينراأيتلقد،بيدهنف�صيفوالذي:ڤم�صعودبنعبداهفيقول

�صرعىيالقليب،قليببدر.)1( اه

{                  } :تعاى ق��ال :ام�شاجد ي ـ 2
ام�صاجددخلوااإذاالدعوةهيخل�صوااأنواموؤمنننبيهتعاىاهاأمر«،)اجن(

كلها«.)2(
من واأوجب ،اأف�صل فيها الدعاء اأن على يدل ،بام�صاجد الدعاء ف�»تخ�صي�س
والدعاء،ال�صاةكانت�الثاثةكام�صاجد�ام�صجدف�صلوكلما،غرهايالدعاء

فيهاأف�صل«.)3(

.)1794(وم�شلم،)240(البخاري)1(
.)16/19(القراآنلأحكاماجامع)2(

.)130/27(الفتاوى)3(
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:»خرالدعاءدعاءيومعرفة...«.)1( اهر�صولقال:عرفةيومالدعاءـ3

4ـالدعاءعندرمياجمرةال�شغرى،والو�شطى،اأيامالت�شريق.

5ـالدعاءعلىال�شفا،وامروة،للمعتمرواحاج.

ااأماكن هذهي لفعله ،للحاجالنحريــوم احـــرامام�شعر عندالــدعــاء ـ 6
امباركة.

،عنهمااهر�صيزيدبناأ�ص�امةعن:اِحْجــرداخلاأو،الكعبةداخلالدعاءـ7
:مادخلالبيت»دعاينواحيهاكلها«.)2( النبياأن

.)3585(الرمذيشحيح�)1(
.)1329(وم�شلم،)1598(البخاري)2(



66 b

&الاآلئالزكية -

67

اأوقات واأح�ال جاب فيها الدع�ات
1ـالدعاءعند�صربماءزمزممعالنيةال�صاحة:

:»ماءزمزمما�ُشربله«.)1( اهر�صولقال
2ـالدعاءعقبال��ص�ءوالذكراماأث�ر:

اأ�شهد:يقولثمالو�شوءفي�شبغيتو�شاأاأحدمنمنكمما«: اهر�صولقال
لهفتحتاإل،ور�شولهعبدهحمدًااأنواأ�شهد،لهشريك�لوحدهاهاإلاإلهلاأن

اأبواباجنةالثمانيةيدخلمناأيها�شاء«.)2(

3ـعند�صياحالديكة:

فاإنها،ف�شلهمناهفا�شاألوا،الديكةشياح�شمعتم�اإذا«: اهر�صولقال
راأتملكًا«.)3(

4ـالدعاءعندامري�س:

علىيوؤمنوناملئكةفاإن،خرًافقولواامري�سح�شرماإذا«: اهر�صولقال
ماتقولون«.)4(

5ـعندق�لكيدعاءال�صتفتاح:

رجلبها�صتفتح»واأ�صيًابكرًةاهو�صبحان،ًكثراواحمده،ًكبرااأكراه«
قال)5(.»ال�شماءاأبــوابلهافتحتلهاعجبت«: اهر�صولفقالال�صحابةمن

عبداهبنعمرر�صياهعنهما،ماتركتهامنذاأن�صمعتها.

.)5502(اجامعشحيح�)1(
.)234(م�شلم)2(

.)2729(وم�شلم،)3304(البخاري)3(
.)919(م�شلم)4(

.)1358(م�شلم)5(
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6ـالدعاءبعدزوالال�صم�سقبلالظهر:

تزولاأنبعدًاأربعايج�صليكان اهر�صولاأنڤال�صائببنعبداهعن
يي�شعداأنواأحب،ال�شماءاأبوابفيهاتفتحشاعة�اإنها«:وقال،الظهرقبلال�صم�س
ال�شماءاأبواباإن«:قال اهر�صولاأنڤاأيوباأبيوعن)1(»شالح�عملفيها
اإىيي�صعداأنفاأحب،الظهريج�صلىحتى،)2(»ترجفل،ال�شم�سزالتاإذاتفتح
علىيدلكما،واا�صتمراريةامداومةعلىيدلي�صلىكانوقوله)3(.»خرال�صماء

يداومعلىهذهالركعاتااأربع،وايركها. كاناأي،ام�صارعالفعلذلك

اأبوابلــهــنُتــفــتــح..الــظــهــرقــبــلاأربـــــٌع«:ق��ال النبيعناأي��وباأب��يوع��ن
ال�شماء«.)4(

7ـالدعاءعندالجتماعيجال�سالذكر:

:اأيي�صاألون؟فماذا...«:وفيهالذكرمجال�سالطوافنامائكةحديثيكما
،شاألوا�ماواأعطيتهملهمغفرتقد:فيقول..اجنةي�صاألونك:يقولون:قال)الرب(

واأجرتهمماا�شتجاروا«.)5(

8ـالدعاءيالأيامالع�صرذياحجة:

منتعاىاهاإىاأحبفيهاال�شالحالعملاأياممنما«: اهر�صولقال
:قالاه؟شبيل�ياجهادول!اهر�شوليا:فقالوا،الع�شراأياميعني»الأيامهذه
منااإجابةاإى اأقرب فيهاالدعاء اأن علىفدل.)6(»....اهشبيل�ياجهادول«

غرها.
.)4967(اجامعشحيح�)1(

))2تغلق.
.)1529(اجامعشحيح�)3(

.)584(والرهيبالرغيبشحيح�)4(
.)2689(وم�شلم)6408(البخاري)5(

.)969(البخاري)6(
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9ـليلةالقدر:

اأيعلمتاإناأراأيت: اهر�صولياقلت:قالتعنهااهر�صيعائ�صةعن
فاعف،العفوحب،كرُمعفواإنكاللهم«:قوي:قالفيها؟اأقولما،القدرليلةليلة

عني«.)1(

10ـالدعاءعندوفاةاميت:
:فقال،اأهلهمننا�سف�شج،الب�شرتبعهقب�ساإذاالروحاإن«: اهر�صولقال

لتدعواعلىاأنف�شكماإلبخر،فاإناملئكةيوؤمنونعلىماتقولون«.)2(

.)3513(الرمذيشحيح�)1(
.)920(م�شلم)2(
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دع�ات منهي عنها

1ـالدعاءعلىالنف�س:

قالتعاى:{                       })ااإ�صراء(
فقدواإا،باخركدعائنا،بال�صردعاءناي�صتجيبااأنه،بناتعاىرحمتهفمن

                       } معظمنا يهلك
})يون�س(.                      

تدعواول،اأولدكمعلىتدعواول،اأنف�شكمعلىتدعوال«: اهر�صولقال
علىاأموالكم،لتوافقوامناه�شاعة،ي�شاألفيهاعطاء،في�شتجيبلكم«.)1(

فيقع،دعائهوقتاا�صتجابةصاعة�تكوناأن،الدعاءعنالنهيعلة فبن
ما�صاأل،والعياذباه.

2ـالدعاءباإثموقطيعةرحم:
:»ليزالي�شتجابللعبدماميدعباإثماأوقطيعةرحم«.)2( اهر�صولقال

3ـالدعاءبتعجيلالعق�بةيالدنيا:

مثل ف�صار )3(خفتقدام�صلمن منرجًا عاد، اهر�صول اأن اأن�س عن
كنت،نعم:قال»اإياه؟ت�شاألهاأوب�شيءتدعوكنتهل«: اهر�صولفقال،الفرخ

اهر�صولفقال،الدنياييفعجله،ااآخرةيبهمعاقبيكنتمااللهم:اأقول
ويح�شنةالدنياياآتنااللهم:قلتاأفل،ت�شتطيعهلاأو!تطيقهلاهشبحان�«:

الآخرةح�شنة،وقناعذابالنار«قال:فدعااهف�صفاه.)4(

.)3014(م�شلم)1(

.)2735(م�شلم)2(
))3�شعف.

.)2688(م�شلم)4(
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4ـمنيام�توالدعاءبه:

يـدُعول،امــوتاأحدكميتمنىل«:فقالاموتمنيعند اهر�صولنهى
،عملهانقطعماتاإذا اإنه«:بقولهذلكيالعلة بنثم»ياأتيهاأنقبلمـنبه
اإما،اموتاأحدكميتمننل«اأخرىعلةوذكر)1(»ًخرااإاعمرهاموؤمنيزيداواإنه
ويتوب،نف�صهيعاتباأي)2(»ي�شتعتباأنفلعلهم�شيئًاواإمـا،يزداداأنفلـعلهح�شنًا
منواإن،شديد�امطلعهولفاإن،اموتمنوال«: اأخرىعلةوذكر،الذنوبمن
:»امطلعهول«:هيااأخرىفالعلة)3(»الإنابةويرزقه،العبدعمريطولاأنال�شعادة
عاماإى،الروحوخروج،امائكةنزولمن،قبلمنيرهامالتيااأمورمنيرىما

املكوت،و�صوؤالمنكرونكر.

ما،الر�صىوعدم،الت�صخطمنذلكيما،دنيوياأمريكاناإذاالنهيوهذا
،ام�صاتالفنكظهور،دينهاأمورياأخروياأمريكاناإذاواأما،تعاىاهقدره
يكتابهيعلينااهق�سوقد)4(.بهيدعواأنلهفيجوزدينهعلىويخ�صى،وامهلكات
فتمنت.)مرم({                }:فقالت،بهمرمصوؤال�
ام�صطفىاحبيبدعاءومن،والبهتانبالفاح�صةترمىاحتى،الدينجهةمناموت

:»واإذااأردتفتنةيقوم،فتوفنيغرمفتون«.)5(

،بامعروف ااأمر عنًو�صعفا،الدين يًتق�صراراأى اإذا اإنه :العربي ابن قال
،ال�صلف منجماعةاموت صاأل� ولقد ،اموت يتمنى اأن له جاز،امنكر عنوالنهي
غرفاقب�صني،رعيتيوانت�صرت،قوتيصعفت�«:صاأل�مافكانڤعمرمنهم

مفرط«.)6(

.)2682(م�شلم)1(
.)5673(البخاري)2(

)3(رواهاأحمد)332/3(،قالالهيثمييامجمع)،)203/10اإ�شنادهح�شن.
.)130/3(كثروابن،)277/10(القرطبي:انظر)4(

.)3235(الرمذيشحيح�)5(
.)194/4(الأحوذيعار�شة)6(
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ومنهمعليڤ:»اللهماقب�صنياإليك،فقد�صئمتهم،و�صئموي«.)1(

،صدره�و�صاق،الدنيااأمورمنال�صرمننزلمال�صدةنف�صهااإن�صانغلبتفاإن
خرًااحياةكانتمااأحينياللهم«: ام�صطفىبهاأمرمافليدع،صره�ونفد
التفوي�سكمالفيهاجليلالدعاءهذافاإن،)2(»يخرًاالوفاةكانتاإذاوتوفني،ي
كلي.اخرمنللعبد ي�صلحوما،ااأم��ور خافيةيعلم الذي  ،وعاجلللخالق

ااأمور.

.)20637(ام�شنفيعبدالرزاقرواه)1(
.)2680(وم�شلم،)5671(البخاري)2(
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اأخطاء ي الدعاء
1ـاأني�صتملالدعاءعلى�صيءمنالت��صاتال�صركية:

كاأنيدعوغراهتعاى،منب�صر،اأوحجر،اأو�صجر،اأوجن،اأوغرذلك.
2ـاأني�صتملعلى�صيءمنالت��صاتالبدعية:

،اأوبجاهه.)1( النبيبذاتكالتو�صل
3ـالدعاءعلىوجهالتجربةوالختبار:

كاأنيقول:�صاأجربواأدعو،اأرىهليج�صتجابياأما.
4ـاأنيك�نغر�سالداعيفا�صداً:

علىبهلي�صتعناأو،النا�سعلىبهويفتخربهليتكاثرًمااتعاىاهي�صاألكاأن
امعا�صي،وغرذلكمنامفا�صد.

5ـكاأنليدع�لكرةذن�بهوتق�صره:

،التوبوقابل،الذنبغافرجوادكرمتعاىفاه،ال�صي�طانتزينم�نوه�ذا
جيبالدعاء.

6ـكرةاللحنيالدعاء:

قلةعنًناتاكاناإذاهذا،اللغويةحقيقتهعنوي�صرفهامعنىيحيلكاناإذا
حالهوكما،ااإعرابعلىقادرغرالداعيكاناإذااأما،ااكراثوعدمامبااة

غالبالعباد،فا�صيءعليه،اأناهتعاىايكلفنف�صاًاإاو�صعها.
7ـالياأ�سوقلةاليقنمناإجابةالدعاء:

،ام�صائبمنصورها�اختافعلىصديدة�فاجعةاأ�صابتهاإذامنالنا�سفمن
اخاطئالظنمنالنا�سمنكثركحال،الدنيااأو،الدينيف�صادومن،والباءات

.)69(احمدحمد:الدعاء)1(
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ااأمرا�سمن،مثًاوغرهكال�صرطانع�صالمر�سالعبداأ�صيباإذاماي،وال�صوء
صفاء�ااأنه،هوؤاءروعيال�صيطانفيلقي،عادةال�صفاءفيهايقلالتي،اخطرة

منها،واأنامرءم�صرهاإىاموتغالباً.

ن�زلمارديااأ�صبابمنصرع�صبحانه�فاه،اهحقيكبرجهلفهذا
النبيقولالدعاءف�صائليتقدمفقد،الدعاءاأعظمهامنالتي،الق�صاءمن

ينزلمومانزلماينفعالدعاءواإن«: وقوله،»الدع�اءاإاالق�صاءيردا«:
،النعما�صتجلبتفما»القيامةيوماإىفيعتلجانالدعاءفيتلقاهلينزلالبلءواإن

ودفعتالنقم،مثلالدع�اء.
ااأر�سيصيء�يعجزهاواأنه،قديرصيء�كلعلىتع�اىالل�هاأنعلموااأم�ا
اأ�صمائه معاي يتدبروا اأفلم ،رميم وهي العظام يح�يي واأن�ه ،ال�صموات ي وا
،صيء�كلخالقتعاىاهاأنيعلموااأم،اخ�لقيواأثارها،العجاو�صفاتهاح�صنى
ومن.صاء�متىيزيلهثمال�صيءيوجداأني�صتطيعوالقادرواخالق،ااأمرا�سومنها

ذلكااأمرا�س.
ال�صيطانيلقيهاالتي،الباطلةاخيااتهذهمنصيء�دخولمناحذرفاحذر

    }:تعاىقال،الظنونصوء�منالنف�سبهتو�صو�سوما،العبدروعي
})ف�صلت(.                   

وكرة،مكانكلمنااأعداءت�صلطمن،الزمانهذاياخطرةااأمورمنوكذلك
،احالهذهمنلياأ�سيدعواالبع�سفرى،ام�صلمنقوةومزق،والفنالف�صاد
اإجابةيكبرظنح�صنمع،واأحوالنااأمورناكليتعاىاهندعواأنلنافينبغي
التي،وزيغصبهات�منوعقولناقلوبنايدخلماولنطرد،القديرالكرمربنامندعائنا

يلقيها�صياطنااإن�سواجن،والعياذباه،واهالهادياإى�صواءال�صبيل.

8ـالدعاءبـ»اللهماإيلاأ�صاألكردالق�صاء،ولكناأ�صاألكاللطففيه«:
ن�صاألاأنلنارع فهذاالدعاءيكرعلىااأل�صنة،وهوخطاأوجهل،وذلك:اأنه�صج
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،خرق�صاء،ق�صاءان،الق�صاءفاإن،صره�منواا�صتعاذة)1(الق�صاءردتعاىالل�ه
حديثيكما،منهباا�صتعاذة،احكيمال�صارعاأمرناال�صرفق�صاء،)2(صر�وق�صاء

دعاءالقنوت»وقني�شرماق�شيت«)3(.

دعاءوي)4(»الق�شاءو�شوء،البلءجهدمنبكاأعوذاإياللهم«: دعائهومن
واأ�شاألك«لفظوي»ر�شدًاعاقبتهفاجعلق�شاءمنيق�شيتوما«:كذلك النبي
الدعاءيااأخطاءمنعديدةاأوجهوهناك)5(.»خرًايق�شيته،ق�شاءكلجعلاأن

يرجعاإىمظانها.)6(

.)81(ال�شابقام�شدر)1(
،خرفكلهفعلههوالذياهق�شاءاأما،خلوقاتهاأيتعاىاهمفعولتيال�شراأنشابقًا�بَيناوقد)2(

لأناهليخلق�شرًاح�شًا،فلبدفيهمناخر،وهذامنكمالحكمته�شبحانه.
.)1263(داوداأبيشحيح�)3(

.)2707(وم�شلم،)6347(البخاري)4(
.)497(امفردالأدبشحيح�،)3846(ماجهابنشحيح�)5(

)105-49(العقيليل�شعودالدعاءيوالعتداء،)182-172(العقيدةيومنزلتهالدعاء:انظر)6(
.)84-69(احمدبنمحمدفيهتقعاأخطاء،اأحكامه،مفهومهوالدعاء
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اأهمية الأدعية النبوية

:وال�صام ال�صاة عليه نف�صه عن قال كما ،الكلم جوامع  نبينا اأوت��ي لقد
ر�صولاإن«:فقال،معانيهبع�س،ڤم�صعودابنف�صروقد،)1(»الكلمبجوامعُبعثت«
اخرجوامع اهر�شولاأوتي«:لفظوي،»وجوامعه،اخرفواحلَِم عج اه
اإن،عنهااهر�صيعائ�صةاموؤمنناأُمقالت،)2(»اخرفــواح«:قالاأو،»وخوامه

:»كانُيعجبهاجوامعمنالدعاء،ويدعمابنذلك«.)3( اهر�صول
يجمعتعاىاهاأن،بلغنافيماالكلمجوامع«:اهرحمهالزهريااإمامقال
،)4(»ذلكونحو،وااأمرين،الواحدااأمريقبلهتكتبكانتالتي،الكثرةااأمورله
،)5(ًاأ�صفارا تعادلرمابل،صفحات�تعادل،اجملةاأو ،بالكلمة يتكلم اأنه يعني
يال�صاأنوهكذا،امعايالكثر،الفظالقليلاموجزبالكاميتكلم اأنهوحا�صله

اأذكارهواأدعيته.)6(
كتابهيالدعاءوعلم،دعائهيتعاىاهاأذن«:اهرحمهعيا�سالقا�صيقال
،بالتوحيدالعلم:اأ�صياءثاثةفيهواجتمعت،اأمتهالدعاء النبيوعلم،خليقته

)7(.» دعائهعنيعدلاأناأحدينبغيفا،لاأمةوالن�صيحة،باللغةوالعلم
،ال�صرعيةبااأدعيةيدعواأنللخلقينبغي«:اهرحمهتيميةابنااإ�صامصيخ�قال
ال�صراط واإنه ،وح�صنه ف�صله يريب ا ذلك فاإن ،وال�صنة الكتاب بها جاء التي
،وال�صاحن ،وال�صهداء ،وال�صديقن النبين من عليهم اه اأنعم الذي ،ام�صتقيم

وح�صناأولئكرفيقاً«.)8(
.)523(م�شلم،)2977(البخاري)1(

.)1892(ماجهابنو�شحيح،)408/1(اأحمدالإمامم�شند)2(
.)1482(داوداأبيشحيح�)3(

.)7013(رقمبعدشحيحه�يالبخاريذكره)4(
.)307/2(اهرحمهعثيمنابنللعلمةم�شلمشحيح�شرح�)5(

.)59/2(الأدعيةفقه)6(
.)17/1(الربانيةالفتوحات)7(
.)346/1(الفتاوىجموع)8(
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،النبويةااأدعيةقدرعظميعرفاأنم�صلمكلعلىالواجبفاإنهذاتقررواإذا
الفاحومفاتيح،ال�صعادةواأبواب،اخرجوامععلىم�صتملةواأنها،مكانتهاورفيع
عبدهمنهصاأله�ماخرمنربهام�صلمي�صاألاأنال�صوؤالفخر،وااآخرةالدنياي
منه ا�صتعاذ ما صر� من ،تعاى باه ي�صتعيذ اأن اا�صتعاذة واأف�صل ، ور�صوله
،وظاهره،واأوله،وجوامعه،وخوامه،اخرفواحذلكيفاإن، ور�صولهعبداه

وباطنه.

،والكمال،اجمالفيهايجد،وال�صنةالكتابيالواردةااأدعيةجميعيتاأملومن
مع�صومةفهي،والزللاخطاأيالوقوعمنوااأمان،العاليةامطالببتحقيقوالوفاء
الدنياخريمنالعبديتمناهمافكل،)1(وتنزيله،تعاىاهوحياأنها،ذلكمن
عائ�شةيا«:عنهااهر�صيعائ�صةاإى قالولهذا، دعائهييجدهوااآخرة
الدعاءذكرثموجوامعهالدعاءبجملعليك«:لفظوي،»الكواملباجوامععليك

اجليل:)اللهماإياأ�شاألكمناخركلهعاجلهواآجله(«.)2(

.)61ـ60/2(الأدعيةفقه)1(
.)5(رقمعندالدعاءهذاشرح�انظر،)3846(ماجهابنشحيح�،)292/2(امفردالأدبشحيح�)2(
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�شرح الأدعية النبوية

احمدهربالعامنوال�ساةوال�سامالأمانعلىخامالأنبياءوامر�سلن.

))1»اللهمربنااآتنايالدنياح�سنة،ويالآخرةح�سنةوقناعذابالنار«.
)1(.»... اهر�سولبهايدعودعوٍةاأكركان«:قالڤاأن�سعن

امفردات:

اللهميقالفا،الطلبياإلالكلمةهذهت�ستعملول:اهيا:معناه:»اللهم«
ي�ساألاللفظةفهذه.ذلكونحو..وارحمنيياغفراللهم:يقالواإما،رحيمغفور
الأ�سماءكلجمعفهي،النبويةالأدعيةغالبيكماحاجةكليتعاىاهفيها
جمع اللهم« :اه رحمه الب�سري اح�سن ق��ال كما ،العا وال�سفات اح�سنى

الدعاء«.
،»اأ�سمائهبجميعتعاىاهدعافقد،»اللهم«:قالمن«:سميل�بنالن�سروقال
،اح�سنىالأ�سماءلهالذياهاأدعو:قالكاأنه:اأ�ساألكاإياللهم«:ال�سائلقالفاإذا

وال�سفاتالعاباأ�سمائهو�سفاته«.))(
و»اه«هوال�سمالأعظمالذياإذاُدعيبهاأجاب،واإذا�ُسئلبهاأعطى.))(

،وامعبود ،وامنعم ،وامربي ،وامدبر ،وال�سيد ،امالك هو :ال��رب معنى :»رب��ن��ا«
ورب،الداررب:نحو،بالإ�سافةاإلاهلغرالربي�ستعملول،لاإ�ساحوامت�سرف

البيت.))(
واح�سنة،فيهاويرغب،ساحبها�تبهجلأنهابذلكسميت�،النعمة:اح�سنة

يعرعنهاعنكلماي�سرمننعمةتنالالإن�سانينف�سه،وبدنه،واأحواله.))(
)(90(وم�سلم،)6(89،(((((البخاري)1(

.)(9(-(91/1(التف�سربدائع)((
.)1(0(الدميجيللدكتور»الأعظمال�سم«انظر،العلماأهلمعظمقولهذا)((

.)187/1(الفوائدبدائع،)8(((النهاية)((6(امفردات)((
.)(10/1(احفاظوعمدة،)((((امفردات)((
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ال�شرح:

.)201:البقرة({          }بلفظاهكتابيالدعوةهذهجاءت
القراآنياأخرىدعوةتاأتوم»ربنااللهم«اللفظف�سار»اللهم«بزيادةال�سنةيوجاءت

        }ال�سامعليهعي�سىدعوةياإلاجليلنالو�سفنبهذينمركبة
{                                  
،الكمالتجميعاجامعة»اللهم«الألوهيةبو�سفمرةمرتنتعاىاهفنادى«)امائدة(

ومن،والإنعامالربيةعنامنبئة،»ربنا«الربوبيةبو�سفومرًة،وال�سفات،الأ�سماءمن
ه ًا�ستعطافا ،»)1(ال�ستدعاء ي ومبالغة ،الت�سرع لغاية ًاإظهارا ،ال�سوؤال اإجابة ،ذلك

تعاىليجيبالدعاء.))(

)الرب(وال�سم،)اه(العظمال�سمالعظيمةالدعوةهذهت�سديريفجمع
فيهاما،اإيجازهاعلىالدعوةهذهلعظموذلك،تعاىاأفعالهسفات�يجمعالذي
معاي،اخت�سارهاعلىالدعوةهذهجمعتفقد،امطالبوعظيمامعايجزيلمن
،لفظ باأوجز ،فيهما سر� كل عنو�سرف ،والآخ��رة الدنيا خريمن،كله الدعاء

واأ�سملمعنى،وهذامنجوامعالكلم،التيجاءتبهاال�سريعةالعظيمةامطهرة.

من:دنيويمطلوبكلت�سمل الدعوة هذه:»ح�سنةالدنياياآتنا ربنا« :قوله
،نافع وعلم .وا�سع طيبورزق ،ساحة� وذرية ،ح�سنة وزوجة ،رحبة ودار ،عافية
ماالدنياح�سناتكلفجمعت،جميلوثناء،هنيءوم�سكنومركب،سالح�وعمل

يتمناهالعبد،مايائمطبعه،ومات�ستهيهنف�سه،وتلذاأعينهمناحال.

،اجنةدخول:فاأعاها،الآخرةح�س�ناتكلت�سمل:»ح�سنةالآخرةوي«:قوله
والثبات،امائكةمنوالب�سارة،براحةالروحخروجمن،قبلهاالعقوباتمنوال�سامة
وتي�سر،العر�ساتيالأكرالفزعمنوالأمان،القريوالنعيم،املكنسوؤال�عند

.)87/((للألو�سيامعايوروح،)(7(/((القيملبنامنروال�سوء،)((0/((ال�سعودابنتف�سر)1(
.)108/((عا�سوربنللطاهروالتنويرالتحريرتف�سر)((
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الر�سولحو�ضمنو�سرب،واأمانبنورال�سراطعلىوامرور،اموقفوهون،اح�ساب

،خرالأنام،وغرذلكمنامعاياجال.)1(
وامعا�سي الذنوب من الوقاية ال�سوؤال هذا ت�سمن :»ال��ن��ار ع��ذاب وقنا« :قوله
تعاىاهف�ساأل،الناردخولت�ستوجبالتي،احراموال�سبهات،ال�سهواتمنوالآثام
هذات�سمن»النارعذابوقنا«:قولهمنوامراد،الدنيايالأ�سبابهذهمناحفظ

ال�سوؤالاأليدخلهامعا�سيه،ثمتخرجهال�سفاعة.))(
اجميلةامعايمن،حوتهماامباركةالدعوةهذهعظيماإىاهرعاكفانظر
مالكبناأن�ضيفعلكانكما، حمدبنبيكاقتداًءمنهافاأكر،اجليلةوامقا�سد
اأرادفاإذا،بهادعا،بدعوٍةيدعواأناأراداإذاكاناأنه«م�سلمسحيح�يجاءكماڤ
باأدعيةدعاواإذا،بهايدعوًدائماڤكاناإنهاأي)((»فيهبهادعا..بدعاءيدعواأن
.دعائهاأحوالجميعي،ًاأبدايركهالڤفكان،دعائهمعًاأي�ساجعلهاغرها

وهذامنفقههڤ.
ت�سمنتهذهالدعوةامباركةجمًلمنالفوائد:

ُجّليكوناأنللداعيينبغي.والآخرةالدنيامطالبفيهيجمعاأنالدعاءاأكملاأن
،الآخرةمطالبمنمطلبناهسوؤال�الدعاءهذات�سمنفقد،الآخرةاأموريدعائه
اآتناربنااللهم«،الدنيااأمورمنًواحداًومطلبا،»النارعذابوقناح�سنةالآخرةوي«

يالدنياح�سنة«.»اأنالإن�سانليذماإذاطلبح�سنةالدنيامعالآخرة«.))(

فاإنه،وحاجتهرغبتهفيعظم،العاليةالهمماأ�سحابمنيكوناأنللداعيينبغي
يدعورباًعظيماًكرماً،لتتعاظمعليهام�سائل،مهماكرت،وكرت.

s s s s s

للمفرد الأدب تو�سيح ي ال�سمد اه وف�سل ،)9(( ال�سعدي وتف�سر ،)(((/1(  كثر ابن :انظر )1(
.)(0/((اجيلياهف�سلللعلمة

.)687/1(القرطبيتف�سر)((
.)(690(م�سلم)((

.)(((/((اهرحمهعثيمنابنللعلمةالبقرةسورة�تف�سر)((
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وُفجاءة،عافيتكوح��ُول،نعمتكزوالمنبكاأع��وذ اإياللهم«)((
نقمتك،وجميع�سخطك«.

(1(......: الر�سولدعاءمنكان:قالعنهمااهر�سيعمربنعبداهعن

امفردات:

،والباطنةالظاهرةالنعمتعموهي،عاقبتهحمدمائمكل:النعمة:»نعمتكزوال«
الدنيوية،وال�سرعية،النافعةيالأمورالأخروية،لأنهمفردم�سافيفيدالعموم.

والغنى،بامر�ضال�سحةكاإبدالبال�سيءال�سيءاإبدال:التحول:»عافيتكحول«
:والتحول،بدلغرمنال�سيءذهاب:الزوالاأن،والتحولالزوالبنوالفرق،بالفقر
مر�ضاإىعافيةمنب�سدهاالعافيةتبدلوامق�سود،غرهعنوانف�سالهال�سيءتغر

وباء،)العافية(:هيال�سامةمنالأ�سقام،والبايا،وهيال�سحة�سدامر�ض.
،تقدم سبب� غر من ال�سيء جيء :وه��ي ،البغتة :الفجاأة :»نقمتك ف��ج��اأة«

والنقمة:العقوبة.
من ال�سفة وهذه ،)((ب��ه الر�س�ا وعدم لل�سيء الكراهية :ال�سخط :»سخطك�«

�سفاتاهالفعليةالعظيمة،والتيتتعلقم�سيئتهوقدرتهكماتليقبكماله.
ال�شرح:

،اح�سنىالأ�سماءلهالذياهيا:»نعمتكزوالمنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
،والباطنةالظاهرةنعمكجميعذهابمنًخوفااإليكاألتجئاإي،العاوال�سفات
هذهت�سمنت،ح�سىلنع�مكلأن،اأع�لمهاموماعلمتهاما،والأخرويةالدنيوية
لأن�ها ،والإث��م امع�ا�سي ي الوق�وع من واحف�ظ ،النع�م ل�سكر التوفيق ال�ستعاذة

         } :تعاى ق��ال ،والنقم امحن مكانها ويحل ،النعم تزيل
})اإبراهيم(.                

.)(7(9(م�سلمرواه)1(
والفتوحات)(8(/((امعبودوعون)6(/9(م�سلمالنوويو�سرح،)6(7(،)((((،)((((النهايةانظر)((

.)6(1/((الربانية
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.)11الرعد({                          }:تعاىوقال

                  } :ساأنه� جل وقال
})ال�سورى(.   

اأعطيتنيالتيالعافيةتبدلمناهيابكواأعوذ:اأي:»عافيتكوحول«:قوله
من،ب�سدهاباإبدالها،وام�سائب،والباء،والآلمالأ�سقاممنال�سامة:وهي،اإياها
وال�سهوات،ام�سلةوال�سبهات،الفنكلمنوال�سامة،والأوباء،والأ�سواء،الأو�ساب
لأن،والأخروية،وال�سرعية،الدنيويةامكارهكلمنال�ستعاذةهذهفت�سمنت،امف�سدة
اأمورساح�فيهالأنالعافيةحولمنا�ستعاذ،العموميفيدم�سافمفرد)عافيتك(

الدنياوالآخرة،فت�سمنتاأي�ساًهذهال�ستعاذة�سوؤالاهدوامالعافيةوثباتها.
دون،مباغتةبالعذاب والنتقام العقوبة منبكاأعوذ :»نقمتكوفجاأة«:قوله
تاأتي اأن من واأ�سعب اأ�سد لأنها :بال�ستعاذه النقمة فجاءة وخ�َض ،وح�سب توقع
،الفجاأةموتكذلكال�ستعاذةهذهيويدخل،للتوبةفر�سةتكونلبحيث،ًتدرجا
بهحلفقدالعبدمنانتقماإذاتعاىاهفاإن،الأوبةدونمباغتةاموتياأتيهبحيث

منالباءوالعقاب،ماليقدرعلىدفعهاأحد،ولواجتمعكلاخلق.
الأ�سبابجميعمنتعذياأن،بكواأعت�سماألتجاأ:اأي:»سخطك�وجميع«:قوله
يكانولو.وخ�سرخابفقدعليهسخطت�منفاإن،ساأنك�جلل�سخطكاموجبة
جميعمنا�ستعاذةفهي»سخطك�وجميع«: قالولهذا،سبب�وباأي�سر،اأمراأدنى
،امناهي ارتكاب من،والأعمال ،والأفعال ،الأق��وال منجالهجلسخطه�اأ�سباب
ح�سولتعاىاهسوؤال�:كذلكتت�سمناهسخط�منوال�ستعاذة،الأوامروترك
اأعوذاإياللهم«: دعائهيكما،لر�ساهاموجبة،والأفعال،الأقوالمناأ�سدادها
منوهذا،وغرهسلف�ماسامل�تعميمال�ستعاذةهذهوي)1(.»سخطك�منبر�ساك

)((.الكلمجوامع
.)(86(م�سلم)1(

))(انظر:في�سالقدير))/110(،الفتوحاتالربانية))/6(0(،حفةالذاكرين).)((1بت�سرف.
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الفوائد:

اإثبات.تعاىلربهدعائهيامعايواأنبل،الألفاظاأجمليختاراأنللداعيينبغي
ب�سببتعلقتسفة�وكل،واإرادتهم�سيئتهتتعلق،فعليةسفة�وهي)ال�سخط(سفة�
اأنللداعيينبغياأنه.الفعليةومنهاتعاىب�سفاتهال�ستعاذةيجوزاأنه.)1(فعليةفهي
،»سخطك�جميع«،»عافيتك«،»نعمتك«:قولهييظهركما،دعائهيالرغبةيعظم

اأنهكماي�سرعتعظيمالرغبةيامطالب،كذلكي�سرعتعظيمالرهبةيال�سدائد.
s s s s s

دنياييواأ�سلح،اأمريع�سمةهوالذيدينييا�سلح»اللهم«)((
احياة واجعل ،معادي فيها التي اآخرتي ي واأ�سلح ،معا�سي فيها التي

زيادةييكلخر،واجعلاموتراحةيمنُكل�سر«.
يقول:..............)2) اهر�سولكان:قالڤهريرةاأبيعن

اآخرتيوياأم��ريع�سمةهوال��ذيدينيييب��اركاللهم«:لفظوي
التياإليهام�سري،ويدنيايالتيفيهابلغي...«.

كانيقولبهنعندان�سرافهمنال�سلة......))( اهر�سولاأن،ڤسهيبًا�اأن

امفردات:

يعت�سممااأي،واحفظامنع:هيوالع�سمة،وعماده،رباطه:اأي:اأمريع�سمة
وي�ستم�سكبه.

اأمري:ال�ساأنواحال،وجمعهالأمور،وهولفظ�سامللاأفعال،والأقوالكلها.
معا�سي:اأيعي�سييالدنيا.

وبارك:الركةهي:الزيادةوالنمو،وثبوتاخرالإلهي.))(

.)18(/1(عثيمنابنللعلمةالوا�سطيةسرح�)1(
.)(7(0(م�سلمسحيح�)((

وقال،)(((/((البزارزوائدخت�سريحجرابنو�سححه،)(7/((»الأ�ستارك�سف«يالبزاررواه)((
.)((8(برقم)(86/1(ام�سندسحيح�ي،الوادعيو�سححه،سحيح�حديث)(18/((الأفكارنتائجي

بناأحمدالعبا�ساأبياحافظللإمامم�سلمكتابتلخي�سمناأ�سكلماوامفهم،)(69،119(امفردات)((
.)6((/((الربانيةوالفتوحات،)(8/7(القرطبيعمر
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ال�شرح:

كما،ويازمهعليهيداوم كانولهذا،الأهميةغايةياجليلالدعاءهذا
كانبعدام�سارعالفعللأن«،»يقولاهر�سولكان«:ال�سحابيقولذلكعلىدل

يدلعلىكرةالتكرار،وامداومةعلىذلكالفعل«.)1(
يكوناأنفيحتمل،»ال�سلةمنان�سرافهعندبهنيقولكان«: اأنهوكذلك
،الدينساح�سوؤال�علىا�ستملقداأنه:وكذلك،تقدمكما،بعدهاأو،الت�سليمقبل

. اأوتيهاالتيالكلمجوامعمنفهو،والآخرة،والدنيا
،امقا�سد اأعظم لأنه ،ًاأول الدين باإ�ساح دعا:»دينيياأ�سلح اللهم« :قوله
الدنياخ�سر،باهوالعياذدينهف�سدمنفاإن،امعاديوم،الفاحوعليه،امطالبواأهم
يوفقباأن:الديناإ�ساحتعاىاهسوؤال�وي،امواردسوء�اإىماآلهوكان،والآخرة
اإلذلكيكونول،)((والأمالأكملالوجهعلىومقت�سياته،واآدابه،بواجباتهللقيام
،والتابعنال�سحابةمن،الأمةسلف�هديوفق،وال�سنةبالكتاببالتم�سكبالقيام

والأئمةال�ساحن،يكلاأمورالدين،وذلكيقومعلىركنناأ�سا�سين:
الأول:الإخا�ضهتعاىوحدهيكلعبادة.

،باأنيكون»خال�ساً�سواباً«. للر�سولامتابعة:الثاي

،واأحواياأموريجميعيبهاأعت�سمما:اأي:»اأمريع�سمةهوالذي«:وقوله
})اآلعمران:103(.           }:سبحانه�قالكما

،ونتائجها،اأ�سبابهاكلهاال�سرورمنللعبدع�سمةالأ�سلنبهذينالتم�سكفاإن
.والدنيا الدين ت�سيع التي ،وامحن ،وال�سالت ،الفن م�سات ومن ،ونهاياتها

فن�ساألاهاأني�سلحلنادينناالذييحفظلناجميعاأمورنا.
منعًمانعاالدينجعلتعاىاهاأن يعني«:»اأم��ريع�سمةهوال��ذي«:وقوله

.)(99�(((/((البياناأ�سواء)1(
.)60(/7(الفاحندليل:انظر)((
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ام�سرةو�سولعنويحميه،والآخرةالدنيايالهاكاأ�سبابيالوقوععنالعبد
عليه احد باإقامة ،الدنيا يعقاب ب�سببها له يح�سل خالفةييقع فا ،اإليه

)مثًل(،ويالآخرةبدخولالنار«.)1(

لأن،دينهيالركةوتعاىتباركاهساأل�:)((»دينيييباركاللهم«:وقوله
لهيباركاأنتعاىاهسوؤال�ففيه،ولزومه،اخرعلىوالدوام،الثباتهيالركة
،والثبات،الدوامعلىال�ساحةبالأعمال،لهوينميها،والباطنةالظاهرةاأعمالهي

حتىيكونمنهايالزدياد،اإىاأنيرجعاإليهتعاىيومامعاد.
الدارهذهيعي�سيياأ�سلح:اأي:»معا�سيفيهاالتيدنياييواأ�سلح«:وقوله
ًحاليكون واأن ،اإليه اأحتاج فيماوال�ساح الكفاف اأُعطى باأن ،الق�سرة الفانية
الأهلساح�واأ�ساألك،عنيتر�ساهالذيالوجهعلى،وعبادتكطاعتكعلىًمعينا
قال،الطيبةالآمنةواحياةالهنيءوام�سكن،الطيبةوالذرية،ال�ساحةالزوجةمن

                         }:ساأنه�جل
:»طيبةحياةفلنحيينه«.)النحل({              
،الأعمال ل�سالح والتوفيق ،احالوالرزق ،البال وراحة ،بالقناعة الدنيا ي:اأي

»فاحياةالطيبةت�سملوجوهالراحةمناأيجهةكانت«.))(
ال�ذي،ال�سالحللع�ملوفقني:اأي:»معاديفيهاالتياآخرتييواأ�سلح«:قوله
اإليكرجوعيحتى،اخامةح�سناإىوالتوفيق،طاعتكومازمة،عنيير�س�يك
اأحوالهكللهي�سلحاأن ال�سوؤالهذاوت�سمن،العاليةباجنانفاأف�وز،القيامةيوم
سوؤال�عندالقريوالثبات،ختامبح�سنالوفاة:منهاوالتي،الأخرويةال�سرعية
،باجن�انوالفوز،اح�سابوتي�سر،ال�سراطعلىوالثبات،الفزعيوموالأمن،املكن

التيهيمطمعكلالأنام.
اآدمبنعليالعلمةال�سيخابنمحمد»امجتبىسرح�يالعقبىذخرة«ام�سمىالن�سائيسن�سرح�)1(

.)(76/1((الأيتوبيمو�سىبن
))(كمايحديث�سهيبڤ.
.)790/((كثرابنتف�سر)((
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ييًسببا�احياةاهيااجعل:اأي:»خركلييزيادًةاحياةواجعل«:قوله

زيادةكلخر،ير�سيكعني،منالعبادةوالطاعة،القولية،والفعلية.
،ال�ساحة الأعمال من للزيادة ٌمدعاة ،ام�سلم عمر طول اأن ذلك من ويفهم
من«:فقال.النا�ضخرمن ُسئل�كما،الآخرةالداري،العاليةللدرجاتالرافعة

طالُعمرهوح�سنعمله«.)1(

همومكلمنيراحةاموتاجعلاأي:»سر�كلمنيراحًةاموتواجعل«:قوله
اأنذلكمنويفهم،والغفلةبامع�سيةوالبتاءات،وامحنالفنمن،وغمومهاالدنيا
كما،الدارهذهمنخروجهعندالكاملةال�سامةوي�سلم،الراحةغايةي�سريحاموؤمن
ُم�سراحاأوُم�سريح«:فقال،بجنازةعليهُمَر اهر�سولاأن:ال�سحيحنيجاء
ي�سريحاموؤمنالعبد:قالمنه؟وام�سراحام�سريحمااهر�سوليا:فقالوا،منه
وال�سجرالعبادمنهي�سريحالفاجروالعبد،اهرحمةاإىواأذاهاالدنيان�سبمن

)( والدواب«.))(

الفوائد:

اه سوؤال� تقدمه يكما ،مطالبهيفالأهم الأهم يقدم اأن للداعي ينبغي
م�سروعية)((.»اآخرةول،دنيالاإن�ساني�سلحمف�سداإنالدين«لأن،الديناإ�ساح
يدخللأنه،ال�سارععندامهمةامقا�سدمنواأنه،بيانهاوبع�ضالدع�وةسب��ب�ذك�ر
الدينم�سائلاأن.اأهميتهبيانيًلحقاياأتيسوف�ال�ذي،وتطويل�هالدعاءب�سطي
اهي�ساألكمااأنه.غرهامناأكردعواتهيبهايعتنياأنللداعيينبغيوالآخرة
اأن،والأخرويةال�سرعيةالأموريي�ساألهكذلك،الدنيويةالأموريالركةسبحانه�
علىاهرعاكيافاحر�ض.الدارينللمطالبًجامعاكانما،واأكملهالدعاءاأجمع
كلعلىفحق،والدنياوالدين،والآخرةالدنياخرجمع«الذيالعظيمالدعاءهذا

.)(((9(الرمذيسحيح�)1(
.)9(0(وم�سلم،)6(1((البخاري)((

))(ينظر:حفةالذاكرين)6))(،وفي�سالقدير))/1(7(،وفقهالأدعية))/))(9بت�سرف.
.)9(/7(امفهم)((
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،اإجابةساعة�يوافقالإن�سانلعل،النهارواآناء،الليلاآناءبهويدعو،يحفظهاأنسامع�
فيح�سلعلىخرالدنياوالآخرة«.)1(

s s s s s

والبخل،والك�سلوالعجز،واح��زن ))(»اللهماإياأع��وذبكمنالهِمّ
جال«. لعالَدْين،وغلبةالِرّ واجن،و�سَ

كلمانزل،فكنتاأ�سمعهيكراأنيقول:...............))( اهر�سولاأخدمكنت:قالڤاأن�سعن

امفردات:

الهم:امكروهاموؤمعلىالقلبعلىاأمرم�ستقبليتوقعه.

احزن:امكروهاموؤمعلىالقلبعلىاأمرقدم�سى.

العجز:هوتخلفالعبدعناأ�سباباخرلعدمالقدرة.

،ال�ستطاعةوجودمع،فيهالرغبةوقلةللخرالنف�ضانبعاثعدمهو:الك�سل
اإيثاراًلراحةالبدن.

البخل:اإم�ساكالنف�ضعنالإنفاقبامال.

اجن:هوامهابةمنالأ�سياءوالتاأخرعنفعلها.

عنساحبه�ميلحتى،و�سدتهالدينثقلوهو،العوجاحال�سلع:الَدينَلع و�سَ
ال�ستواء.

وغلبةالرجال:�سدةت�سلطالرجال،وقهرهمبغرحق.))(

ال�شرح:

،دنياهيالعبدت�سرالتي،عظيمةا�ستعاذاتلعدةجامعامباركالدعاءهذا
يكرمنال�ستعاذةمنهذهال�سرور. كانولهذا،ومعاده،ودينه

))1ام�سدرال�سابق.
.)6(6((البخاري)((

.)706/1(الربانيةالفتوحات،)(76/1(ال�سعادةدارومفتاح،)(07/11(الباريفتح:انظر)((
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ًتعليمامنهما النبيا�ستعاذ.»واحزن قوله:»اللهماإياأعوذبكمنالهِمّ
،للبدنال�سررمنفيهماما، واأ�سوتهمقدوتهمهولأنهالأدعيةكليكمالأمته
كذلكوي�سغل،اخرمنًكثرايفوتبهماوالن�سغال،الفكروت�سوي�ض،قواهواإذابة
هماأما،الدنيااأمورمناأمريواحزنالهمكاناإنهذا،والواجبات،الطاعاتعن

الآخرةفهوحمودويزيديالطاعةوالعبادة.

،همومهسائر�اهكفاه،امعادهَم،واحدًاهم�االهمومجعلمن«: اهر�سولقال
ومنت�سعبتبهالهموممناأحوالالدنيا،ميبالاهياأياأوديتهاهلك«.)1(

واأتته،سمله�لهوجمع،قلبهيغناهاهجعل،هَمُهالآخرُةكانتمن«: وقال
،سمله�عليهوفَرق،عينيهبنفقرهاهجعل،هَمُهالدنياكانتومن،راغمةوهيالُدنيا

ومياأتهمنالدنيااإلماُقدرله«))(.فينبغياأنيكونهمالآخرةهوالهمالأكر.

من اأ�سدادهما ح�سول الذميمتن اخ�سلتن هاتن من ال�ستعاذة وت�سمنت
ان�سراحالنف�ض،وطماأنتها،وال�سكون،وراحةالبال.

لأنهمامنهما النبيا�ستعاذ:»والك�سلالعجزمنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
خ�سلةفالك�سل،لهامنافعوح�سيل،عليهالواجبةاحقوقاأداء منالعبدمنعان
وتُغلب ،ال�ساحة الأعمال اأداء من ومنع ،للخر النبعاث ساحبها� منع ،ذميمة
،البدنلراحةًاإيثارا،والواجباتالطاعاتعنفيتثاقل،اخرداعيعلىال�سرداعي
وت�سمنت،بهاأعلماهماامنافععليهويفوت،والآخرةالدنياخريساحبها�فيحرم
والعزمة ،والقوة ،والن�ساط ،الهمة مني�سادهاماح�سول،كذلكال�ستعاذةهذه

.والآخرةالدنيامنافععلى

عجزمنالنا�ساأعجز«: قال،الدعاء:كذلكالعجزيفوتهالذياخرومن
عنالدعاء«ل�سهولتهوتي�سره،فايعجزعنهاإل�سعيفالإمان.

.)6189(اجامعو�سحيح،)(106(ماجهابنسحيح�)1(
.)6(10(اجامعو�سحيح،)((6((الرمذيسحيح�)((
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يوؤديلأنهالبخلمن ا�ستعاذ:»واجنالبخلمنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
وترك،اخي�روجوهيوالإنفاق،ال�سيفواإكرام،كالزكاة،اماليةالواجباتتركاإى
منالبخيل«: قال.ذكرهعنده النبيعلىال�ساةكرك،القوليةالواج��بات

ُذكرتعندهفلمُي�سلعلَي«.)1(

،الدعاءعنعجزمنالنا�ساأعجز«: قالال�سامعلىالردعدموكذلك
م�نامهابةوهو:اجنمن وا�ستعاذته.)((»بال�سلمبخلمنالنا�سواأبخل
خوف اأو ،والباغي ،كالكافر اخارجي العدو من اخوف كان سواء� الأ�س�ياء
منبكثر الوفاء عدماإى يوؤدي فاإنه ،وال�سيطان ،النف�ض منالداخلي العدو
،بامعروفالأمرعلىاجراأةوعدم،باحقوال�س�دع،اجهادكفر�ض،الواجبات
وال�سياطن،وهواهاالنف�ضخالفةعلىالإقدامعدموكذلك،امنكرعنوالنهي
البخلمنفال�سامة،ال�سامةح�سولالدعوةهذهت�سمنتوكذلك،ونزغاتها
ومكارم،واجودلاإنفاقوالنبعاث.اأنواعه بجميعامال بحقوقبالقيام تكون
،امظلوم بها ين��سر التي النف�ض سجاعة� هو ،اجن من وال�سامة ،الأخ��اق

وين�سراحقواأهله.
عنساحبه�ميلحتى،وثقلهالدينسدة�من ا�ستعاذ:»ين َلعالِدَ قوله:»و�سَ
الأكملالوجهعلىبالعبادةالقيامعنالعبدسغل�منفيهما،والعتدالال�ستواء
،ال�سحيحنففي،الكذبيوالوقوعالوعديالإخافمنامحذوراتيوالوقوع
الرجلاإن«:فقال»الديناأي«امغرممنت�ستعيذمااأكرمااهر�سوليارجلقال

اإذاغرمحّدثفكذب،ووعدفاأخلف«.))(

،وظلمهم ،ت�سلطهم وهو ،الرجال غلبة من وا�ستعاذ :»ال��رج��ال وغلبة« :قوله
،والهوان،الذلةواإى،و�سعفها،النف�ضوهناإىيوؤدي،ًوجدلًتغلبا،حقبغر،وغلبتهم

.)(((6(الرمذيسحيح�)1(
.)79((امفردالأدبسحيح�)((

.)98((وم�سلم،)((97(البخاريسحيح�)((
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مع،وال�سغينةاحقدالقلبعلىيوردفقد.والعبادة،الطاعةعنفيفر،واحزن
والآثام الذنوب اأ�سد تورث والتي ،الذميمة اخ�سالمنذلكوغر،النتقام حب
،النف�ضوقوة،ال�ستدانةعنتعاىاهمنبالغنىمنهماتكونفال�سامة،اج�سيمة
،ًظلومااأو،ًظامايكوناأنمنال�ستعاذةهذهفت�سمنت،وجوره،الظلماأماموعزتها

وفيهاإماءاإىالعوذمناجاهامفرط،والذلامهن.)1(
باأ�سوتكواقتداًءًاتباعاولزمه،ًكثرااحديثبهذا-تعاىاهرحمك-فاعن
،الهمومعليناتكالبتوقد،ه�ذازمن�ناياإلي�هاحاج�ةاأ�سديفنحن، نبيك
النفعذل�كيف�اإن،دعائ�كحالمعانيهوا�ستح�سر،مكانكلمنوالأعداء،والغموم

الكثر،فيمايعودعليكيدنياكواأخراك.
s s s s s

منهعلمتما،واآجلهعاجله،كلهاخرمناأ�ساألكاإياللهم«)((
ومامنهعلمُتما،واآجلهعاجله،كلهال�سرمنبكواأعوذ،اأعلمموما
بكواأعوذونبيكعبدكساألك�ماخرمناأ�ساألكاإياللهم،اأعلمم
اإليهاقَربومااجنةاأ�ساألكاإياللهم،ونبيكعبدكبهعاذماسر�من
،عملاأو قولمناإليها قربوماالنارمنبكواأع��وذ،عملاأو قولمن

واأ�ساألكاأنجعلكلق�ساءق�سيتهيخرًا«.
يا:قالت،»وجوامعهالدعاءبجملعليك«عائ�سةيا:قال النبياأن،عنهااهر�سيعائ�سةعن

ر�سولاهوماجملالدعاءوجوامعه؟

:قال»اجوامعبالكواملالدعاءمنعليك«: اهر�سوللهاقال،عنهااأخرىروايةوي
قوي..............................:))(

والتنوير،)(0(�(0(/8(عيا�سللقا�سيم�سلمسحيح�و�سرح،)(08/11(الفتح:ال�سابقةامعايانظر)1(
�سرحاجامعال�سغر0(/(()(،ودليلالفاحن)08/7)(،والفتوحاتالربانية))706/1بت�سرف.

،)(7(/(1(ام�سندعلىتعليقهي،الأرنوؤوطو�سححهما)((1(7(،)((019(ام�سندياأحمداأخرجه)((
الأحاديثسل�سلة�وي،)(97(امفردالأدبسحيح�وي،)(8(6(ماجهابنسحيح�يوالألباي،)67/(((

.)1((((ال�سحيحة
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ال�شرح:

، النبياأدعيةاأجمع:هوعبداهيايديكبنالذيالعظيمالدعاءهذا
امعايجمعفهي،اأوتيهاالتيالكلمجوامعمنفهي،واآكدها،واأف�سلها،واأعظمها
منخرمنفما،ي�سرة باألفاظ ،الكبرة العظيمة وامقا�سد ،اجزيلة،الوفرة
اإل،والآخرةالدنياسرور�منسر�منوما،فيهدخلوقداإلوالآخرةالدنيااأمور

وقددخلفيه.
اهر�سياأزواجهاأحباإىبهفو�سى،وكمالجالباأو�ساف و�سفهولهذا
الدعاءمازمةعليك:اأي:»اجوامعبالكواملالدعاءمنعليك«:لهافقال،عنها
،معا�سه ي،ويتمناها العبد يرجوها التي ،وامقا�سد امطالب كل لك يجمع الذي

ومعاده.
مومامنهعلمتماواآجله عاجلهكلهاخرمناأ�ساألك اإي اللهم« :قوله
لالتيواأفراده،وجوههجميعمن،اخراأنواعجميعاأعطنياهيا:اأي:»اأعلم
سبيل� لالتي ،وامعنوية اح�سية،والباطنة الظاهرة ،والآخ��رة الدنيا يح�سى
وي.والآجلالعاجل يياخراأ�سلح تعلم فاأنت،منكاإل بنف�سي لكت�سابها
اخرطلباإىمولعةالنفو�ضلأن،ال�سرمنال�ستعاذةعلىاخرسوؤال�تقدم

والإف�ساليال�سوؤال.
اللهم:»اأعلممومامنهعلمتما،واآجلهعاجله،كلهال�سرمنبكواأعوذ«:قوله
الظاهرة ،والآجلة العاجلة ،اأنواعها كل من ال�سرور جميع من واع�سمني اأجري
اإذاال�سرورفاإن،اأعلمهالوالتيمنهااأعلموالتي،والآخرةالدنياي،والباطنةمنها

تكالبتعلىالعبداأهلكته.
،قبله ما تاأكيد :»ون��ب��ي��ك عبدكساألك� م��ا خ��رم��ن اأ���س��األ��ك اإي اللهم« :قوله
على وحر�سه ،ن�سحه لكمال ،الداعي اختيار على  الر�سول لختيار وتف�سيل
اأدعيةمنالإن�سانفاتماكليت�سمن،اجليلالدعاءهذاوي،اأنف�سهممناموؤمنن
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باأوجز النبيساأله�ماكلي�ساألفهو،بهاي�سمعماأو،تبلغهم النبيعن

لفظ،وباأ�سملمعنى.
،اخريفذاكك�سابقهوهذا:»ونبُيكعبدكبهعاذماسر�منبكواأعوذ«:قوله

. الر�سولمنها�ستعاذسر�كلكذلكويدخل،ال�سرمنال�ستعاذةيوهذا
و�ساألهاإلخرمنمالأن،واأف�سله،الدعاءاأجمعهماقبلهوالذيامطلبوهذا
هذهلزمفمن،هواأتقاهم،الب�سراأعبد لأنه،وا�ستعاذهاإلسر�منوما،

الدعوةفقدحازخريالدنياوالآخرة.)1(
ياوفقني:اأي:»عملاأوقوٍلمناإليهاقربومااجنةاأ�ساألكاإياللهم«:قوله
وهذا،اجنةاإىامو�سلة،والإمانية،والعلمية،والفعلية،القوليةالأ�سباباإىاه
،واأكمله،اأعظمههواخرفهذا،قبلمنساأله�الذياخرتخ�سي�ضفيهالدعاء

وهواجنة،فاخراأعظممنه.
واع�سمنيقني:اأي:»عملاأوقوٍلمناإليهاقربوماالنارمنبكواأعوذ«:قوله
اعتقاديةاأو،فعليةاأو،قوليةكانتسواء�،النارلدخولاموجبةالأ�سبابيالوقوعمن
والعياذ،الناروهوقبلمنمنهام�ستعاذال�سرمنتخ�سي�ضالدعاءوهذا،ذلكوغر

باه،فهياأ�سدال�سرواأخطره،فمامن�سراأ�سدمنه.
مف�سرةوهيروايةوي:»خرًايق�سيتهق�ساءكلجعلاأنواأ�ساألك«:قوله
اهيااأ�ساألك:اأي:»ر�سدًاعاقبتهفاجعلق�ساءمنيق�سيتوما«الأخرىللرواية
،ال�سراءياأوال�س�راءيكانسواء�،ًخرايتق�سيهق�ساءكلعواقبتكوناأن
تق�سيلفاإنك،بق�سائكالر�سايوالغنيمةالفوزكللأن،خالفهااأوالنف�ضوافق
لأحدذل�كولي��س،خركلهاأمرهاإن،اموؤمنلأمرعجبًا«: قال،ًخرااإلللموؤمن
فكانسر�سراء�اأ�سابته واإن،لهخرًافكان،سكر�سراء�اأ�سابته اإن ،للموؤمناإل

خرًاله«.))(

.)((((الذاكرينوحفة،)1(8،10(/((القديرفي�س:انظر)1(
.)(999(م�سلم)((
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الفوائد:

ليلكي،اجامعةالكاملةالدعوةهذهمازمةعلىتعاىاهرعاكفاحر�ض
هذافاإن،اأحوالك كلوي،ومكرهكمن�سطكي،وح�سرك،سفرك�ي،ونهارك
سيء�ل«:-اهرحمه-ال�سوكايالإمامقال،مثيللهلي�ض،اجليلالعظيمالدعاء
الكثرالأدعيةمنعنهسَح�قد اهر�سولفاإن،الدعاءهذامناأنفعول،اأجمع
ساأل� فمن،...الطيب الكثر منه التعوذ ينبغي ماالتعوذ منعنهو�سَح ،الطيب
، نبيهمنها�ستعاذماسر�منوا�ستعاذنبيهمنهساأله�ماخرمنوجلعزاه
،اأنواعهاختافعلىاخرو�ساأله،غرهاإىبعديحتاجلمادعائهيجاءفقد
القول اإى  واإر�ساده بالعمل وحظي ،اأنواعه اختاف على ال�سر من وا�ستعاذ

اجامع،والدعاءالنافع«.
الأدعية اأف�سل اإى واإر�سادهم ،عليه وحثهم الدعاء الأهل تعليم اأهمية
اأهمية .)1(»ل��ه ٌم�سرة فهو ي�سيبهم سر� وكل ،له فهو ينالونه خر كل لأن«
عبوديةزادت،فيهب�سطفكلماعبوديةمقاملأنه،وتنويعهالدع�اءيالب�س�ط
للداعيينبغي.احكيمال�سارعمقا�سدمنوه�ذا،اإليهوال�س�وقلربهالداعي
لعظيمكرمتعاىاهلأن،سب�يًا�ذلكاإىا�ست�طاعماالرغبةيعظماأن
فعلهمااأف�سل بهاأمرالذيالدعاءاأن«.كانتمهماامطالبعليهتتعاظم
يطلبهاواأن،اجامع�ةامه�مةبالأدع�يةيع�تنياأنللداعيينبغي.)((»بهياأمروم
ما«:عنهااهر�سيعائ�سةقوليكماالعلماأهلو�سوؤال،وال�سنةالكتابمن

جملالدعاءوجوامعه«.
s s s s s

.)((8/((ال�سلمسبل�)1(
.)(66/(((الفتاوىجموع)((
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،الق�ساءو�سوء،ال�سقاءودرك،البلءجهدمنبكاأعوذاإياللهم«)6(

و�سماتةالأعداء«.
يتعوذمنجهدالبلء...«.)1( النبيكان«:قال،ڤهريرةاأبيعن
قال:»تعوذواباه«.......................))( النبياأن:روايةوي

امفردات:

ماوبال�سم،وم�سقةسدة�منامرءي�سيبماكلهوبالفتحاجهد:»البلءجهد«
لطاقةلهبحمله،ولقدرةلهعلىدفعه.

مااأو،الهاكهو:وال�سقاء،ال�سيءاإىوالو�سولاللحوق:الَدَرك»ال�سقاءدرك«
يوؤدياإىالهاك،وهونقي�ضال�سعادة.

امُقدرةالأق�سيةمن،امكروهيويوقعهويحزنهالإن�ساني�سوءما:»الق�ساءسوء�«
عليه.

»�سماتةالأعداء«:فرحةالأعداءببليةتُ�سيبالعبد.))(

ال�شرح:

،لأهميتهًاأي�سابهواأمربل،)((عليهويداومالدعاءهذامنيكر النبيكان
اأموريامهماتاأهمي،و�سمولهاال�ستعاذاتعظيممناحتواهما،بهالعنايةو�سدة

الدين،والدنيا،والأخرى.
الباءسدة�مناأج��ري اهيا:»ال��ب��لءجهدم��نب��كاأع���وذ اإياللهم«:قوله
الباءهذاكانسواء�،دفعهعلىاأقدرول،بحملهيطاقةلماوالذيوم�سقته
منعلَييُ�سلطكاأن،ًذكريا ًمعنوياباءكانسواء�اأو ،وغرهاكالأمرا�ض،ًج�سديا
منا�ستعاذةفهذه،ذلكوغر،والبهتان،والنميمة،والغيبة،وال�ستم،بال�سبيوؤذيني

.)6616(البخاري)1(
.)(707(وم�سلم،)6616()6((7(البخاري)((

.)178/11(الفتح،)17((النهاية)((
))(لأن�سيغةام�سارعبعدلفظة)كان(تدلعلىكرةالتكراروامداومةعلىالفعل،كما�سبق.
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،اح�سية،والباطنة،الظاهرة،واأ�سكالها،واأ�سنافها،اأنواعهاب�ستىالباءاتجميع
،والبدن ،للنف�ض جهدالباء لأن »البلء جهد« من ا�ستعاذ ،والروحية ،وامعنوية
العبدديني،وال�سرورالأمورعظاميفيقع،امواردسر�العبديوردفقد،والقلب
فيقع،عليهي�سراألخافة،العظيمالأجرمنفيهمامعمنها�ستعاذتهوي،ودنياه

يال�سخطوال�سجر،امنايللر�ساوال�سر.
،نف�سيي،دنيايي،وهلكةم�سقةيلحقنياأنمنواأجري:»ال�سقاءوَدَرك«:قوله
اقرفتهماوعذابعقوبةمن،اآخرتيوي،)1(اخامةسوء�منوكذلك،وماي،واأهلي
،امحنةيوالغاية،الباءيالنهايةلأنهكذلك منها�ستعاذ،والآثامالذنوبمن

وقدلي�سرمنامتحنهاهتعاى،فيجمعمنالتعبعاجًا،والعقوبةاآجًا.))(
:وامعنى،ح�سنكلهاتعاىاهحكماإذ ،امق�سى :اأي :»الق�ساءو�سوء« :قوله
وهو،عليهامقدرةالأق�سيةمنامكروهييوقعهاأو،ويحزنهالإن�ساني�سوءماهو
ال�ستعاذةوهذه،واخامة،والولد،وامال،والأهل،النف�ضيوالدنياالدينيسامل�

تت�سمناحفظيكلالأمورامذكورة.))(
ال�ستعاذةفاإن،بالق�ساءبالر�ساالأمرتخالفلالق�ساءسوء�منوال�ستعاذة
،لعبادهسنة�وجعلهالناسرعها�والتي،وقدرهوتعاىسبحانه�اهق�ساءمنهيمنه
ف�سرع،و�سرخر:ق�سمناإىينق�سمالعبادباعتبارالق�ساءاأنيعلماأنيجبلهذا
امق�سيالق�ساءيفهذا،)((منهوال�ستعاذةسره�منبالوقايةالدعاءسبحانه�لهم
قالكما.ًاأبدافيهسر�لخرفكله،وفعلهحكمههوالذياهق�ساءاأما،امخلوق

:»وال�سرلي�ساإليك«))(.لكماله�سبحانهمنجميعالوجوه.

.)66(/8(الن�سائيعلىال�سيوطيحا�سية)1(
.)((((الذاكرينحفة)((

القديروفي�س،)69/((والتنوير،)178/11(:الفتح،)(8/9(م�سلمعلىالنوويسرح�:انظر)((
.)(01/(()(0(/((

.)((((الذاكرينحفة)((
.)771(م�سلم)((
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،و�سوء،مكروهمنال�سخ�ضعلىينزلماالأعداءفرح:»العداءسماتة�«:قوله
اإىيوؤديوقد،)1(مبلغاأ�سدالنف�ضمنويبلغ،ويحزنعندهاالقلبفينكاأ،وحنة
،القتالمنتعاىاهحرمهماا�ستحالاإىيف�سيوقد،واحقدوالبغ�ساءالعداوة
و�سدة،موقعهالعظم«:منهاا�ستعيذ ولهذا،واخ�سام،والظلموالتعدي ،والنتقام
العظيم الدعاء بهذا فاعن .)((»عنها الطباع ونفور ،الب�سرية الأنف�ض ي تاأثرها
وع�سمته،اهحفظيتكونحتى،عليهيداومكانالذي بنبيكاقتداءوالزمه

من�سرورالدنياوالآخرة.
s s s s s

،ام�ساكنوُحب،امنكراتوترك،اخراتفعلاأ�ساألكاإياللهم«)7(
فاقب�سني،فتنةبعبادكاأردتواإذا،علَيوتتوب،وترحمنييتغفرواأن
يقربنيعمٍلوُحَب،ُيحُب�كمنوُحَب،ُحَبكواأ�ساألك،مفتونغراإليك

اإىُح�ِب�ك«.
اأي(،سورة�اأح�سنيوتعاىتباركربياأتاي«: اهر�سولقال:قالعنهمااهر�سيعبا�سابنعن

:»اإنهاحٌق،فادر�سوهاثمتعلموها«.))( قالثم،...فقلسليت�اإذا!حمديا«:وقال)امنامي

ال�شرح:

اهسوؤال�لت�سمنه،وال�ساأنالقدرجليلعبداهيايديكبنالذيالدعاءهذا
حبتهوهو،امعايواأ�سمى،الأمايواأغلى،امطالباأعظميرزقهاأنوتعاىتبارك
والفن ،ال�سرور جميع من وال�ستعاذة ،اإليه الأعمال اأحب اإى والتوفيق ،تعاى
اأمرتعاىاهاأن:كذلكاأهميتهعلىويدلك،واآخرتك،ودنياك،دينكيام�سلة
والعمل،ومدار�سته،بتعلمهاأمر اأنه:الآخروالأمر،بهيدعواأنامنامي نبيه

به،فجمعبنخطابن�سامين.
.)178/11(الفتح)1(

.)((((الذاكرينحفة)((
ي الألباي و�سححه ،)((8/(( ساكر� اأحمد العلمة و�سححه ،)((8(( ام�سند ي اأحمد اأخرجه )((

.)(9(اجامعسحيح�وي،)(88(ال�سنةتخريجياجنةظللوي،)(((((الرمذيسحيح�
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طلبال�سوؤالهذات�سمن:»امنكراتوتركاخراتفعلاأ�ساألكاإياللهم«:قوله
اإليهويُقرب،جالهجلاهيحبهماكلجمع:اخراتفاإن،سر�كلوتركخركل
يكرههماكلت�سمل:وامنكرات،وام�ستحباتالواجباتومن،والأقوال،الأعمالمن
ح�سل،امطلوبهذالهح�َسلفمن،والأعمالالأقوالمنعنهويباعدتعاىاه
هذهمثليحب اإنهتقدموقد،الكلمجوامعمنوهذا،والآخرةالدنياخريله
اجوامعي�ستحب النبيكان«:قالتاأنهاعائ�سةحديثيكما،اجامعةالأدعية

منالدعاءويدعما�سوىذلك«.)1(
اأفردهواإما،اخراتفعلجملةييدخلام�ساكنحب:»ام�ساكنوُحَب«:قوله
،بهوالهتمامالعنايةوقوةل�سرفه،العامعلىاخا�ضبعطفي�سمىماوهوبالذكر
اأحينياللهم«معهموالوفاةاح�سرويرزقه،منهميجعلهاأناه النبيساأل�فقد

م�سكينًا،واأمتنيم�سكينًا،واح�سرييزمرةام�ساكن«.))(

ماالدنيامنعندهملي�ضلأنه،تعاىاهياحباأ�سلهوام�ساكنوحب
ُعرىاأوثقمناهيواحب،وجلعزهاإليَُحبُونفا،لأجلهحبتهميوجب
)((»الإمانا�ستكملفقدهومنعهواأعطىهواأبغ�سهاأحبمن« قالالإمان
،اأبيهاوعنعنهااهر�سيعائ�سةال�سديقبنتال�سديقةاموؤمنناأماأَمناوو�َسى

)( يام�ساكنوقربيهم،فاإناهُيقربكيومالقيامة«.))( فقاللها:»ياعائ�سةاأحِبّ
،والتوبة،والرحمة،امغفرةساأل�:»علّيوتتوب،وترحمني،يتغفرواأن«:وقوله
ياأمن ،وبالتوبةفبامغفرة،كلهال�سر وزوال،كلهاخرجمعالعالية امطالبفهذه
،مطلوبخركلمنالعبديحوزوبالرحمة،وتبعاتها،و�سوؤمها،الذنوبسر�منالعبد
ترحمنيواأن،ومحهاذنوبيت�سراأن:اهيااأ�ساألك :وامعنى،ونعمةاإح�سانمن

.)1(8((داوداأبيسحيح�)1(
.)(08(ال�سحيحةالأحاديثسل�سلة�)((

.)(96((اجامعسحيح�)((
.)(((((الرمذيسحيح�)((

.)1((-108(احنبليرجبلبنالأعلىاملأاخت�سامحديثسرح�يالأوىاختيار:انظر)((
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وتقبلها،حوبةكلبعد،التوبةاإىتوفقنيواأن،والعقبىالدنيايعلَينعمكبتواي

مني،فبذلكتدومامغفرةوالرحمة.
توقعاأناأردتواإذا:»مفتونغراإليكفاقب�سني،فتنةبعبادكاأردتواإذا«:وقوله
فتوفني،والعذابوامحنالبايامنالدنيايعقوبةاأو،الدينيوعقوبةفتنةبقوم
ال�سامةالعظيمالدعاءهذامنامق�سودفاإن،بهاالنا�ضوافتتان،وقوعهاقبلاإليك
اهيتوفاهواأن،ووقوعه،حلولهقبلكلهال�سرمنوالنجاة،احياةطولالفنمن

تعاى�ساماًمعافًىقبلحلولالنقموالفن.
:قال النبيعنجاءكما،الدينيالفتنةخ�سيةباموتالدعاءجوازوفيه
،امالقِلَةويكره،الفنمنللموؤمنخٌرواموُت،اموتيكره:اآدمابنيكرهمهااثنتان«

وقَلُةامال،اأقُلللح�ساب«.)1(

ثم�سرعي�سوؤالاأجّلامطالب،واأ�سمىالأمايوامراتب،فقال:
العبد يكوناأن مطلوباأعظم وهذا،اإياي حبكاأ�ساألك :اأي :»ُحبكواأ�ساألك«
لربهالعبدحبةكذلكسوؤال�،تعاىحبهسوؤال�وت�سمن،وجلعزاهعندًحبوبا
هذهرزقفمن،اهيامنكاإَياأحبسيء�يكونفا،اإياكحبيواأ�ساألك:اأي،تعاى
لهفيجعل،تعاىاهمرادعلى،م�سددة،واأفعاله،واأقواله،اأعمالهكلكانتامحبة

احبوالقبوليالأر�ضويال�سماء،كمايال�سحيح))(.
نبيناواأعظمهم،الأنبياءمنيحبكمنحباأ�ساألك:اأي»يحبكمنوحب«:وقوله
اأ�ساألك:اأي»حبكاإىيقربنيعملوحب«:وقوله،والأ�سفياء،والعلماء، حمد
امحابهذهرزقفمن،حبكاإىتقربنيالتيال�ساحةالأعمالاأحباإىتوفقنياأن

فازيالدنياويومامعاد.))(

ال�سل�سلة وي ،)1(9( اجامع سحيح� ي الألباي و�سححه ،)((6((( ام�سند ي اأحمد اأخرجه )1(
.)81((ال�سحيحة

.)(6(7(وم�سلم،)((09(البخاري)((
))(انظر)اختيارالأوىي�سرحاخت�ساماملأالأعلى(لبنرجب)))1(9�9بت�سرف.
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ذكرتهاالتياألفاظهافاحفظوا«:اأي،»فادر�سوهاحقاإنها«:بحفظها اأمرثم
لعظموذلك)تعلموهاثم(:فقال،مقت�ساهاوالعملبفهمهاثم)1(»سمنها�يلكم
العناية ينبغيواأنه ،والآخرةالدنيا يجليلةومقا�سدمطالبمنحوتهماساأنها�
،الدعاء قبول ياأرجى ذلك فاإن ،ال�سوؤال عند امعاي وا�ستح�سار الألفاظ بفهم

واأكراأثراًيالنف�ض،وتذوقحاوة،ولذةامناجاة.

s s s s s

اأعلماأن�توما،اأمرييواإ�سرايوجهلي،خطيئتيياأغفراللهم«)8(
،عنديذلكوكل،وجديوهزي،وعمديخطئيياغفراللهم،من�يبه
اأعلماأنتوما،اأعلنتومااأ�سررتوما،اأخرتوماق�دمتماياغف�راللهم

بهمني،اأنتامقدمواأنتاموؤخر،لاإلهاإلاأنت«.

ويلفظ:»واأنتعلىكل�سيءقدير«.

،اأ�سرفتوما،اأعلنتومااأ�سررتوما،اأخرتوماقدمتماياغفراللهم«:روايةوي

ومااأنتاأعلمبهمني،اأنتامقدم،واأنتاموؤخر،لاإلهاإلاأنت«.

:اأنهك�انيدع�وبهذاالدعاء:..............))( النبيعن،ڤالأ�سعريمو�سىاأبيعن

اآخرمايقولبنالت�سهدوال�سلم«...........))( اأنه«ڤعليعن:الأخرىالروايةورودو�سبب

ال�شرح:

التعميم باألفاظ دع��اء لأن��ه ،ال�ستغفار ي الأدع��ي��ة اأجمع من الدعاء ه��ذا
بدللةالكتفاءدون،لفظهب�سريحمعنىكلبذكر،والتف�سيلالب�سطمع،وال�سمول
،يعلمهموما،ذنوبهمنالعبدعلمهماعلىال�ستغفارلياأتي،عليهالآخراللفظ

.)(((/8(امباركفوريعبدالرحمنبنحمداحافظللعلمةالرمذيجامعب�سرحالأحوذيحفة)1(
.)181(()(719(وم�سلم،)6(98(البخاري)((

.)771(م�سلمسحيح�)((



9899b

&اللآلئالزكية -
ياحديثاألفاظولكن،اأوجزلكانسنعت�ماكلياغفر:قيللواأنهومعلوم
وا�ستح�سار ،العامن رب هوالفتقار العبودية واإظهار ،والت�سرع الدعاء مقام
،)1(والخت�سار ،الإيجاز من واأبلغ اأح�سن ،تف�سيًا منها العبد يتوب التي الأنواع
ًاأثراذلكيورثما،بهاالدعاءعندامعايوا�ستح�ساروالتدبرالعنايةيح�ضولهذا
هوالذي،تعاىاهيديبنوالتذلل،واخ�سوع،اخ�سوعمنالنف�ضيًعظيما

لبالعبادة،ومق�سودهاالأعظم.

،اح�سنى الأ�سماء له ال��ذي ،اه يا :اأي :»خطيئتي ي اغ��ف��ر ال��ل��ه��م« :قوله
،ب�سرها ،وكبرها سغرها� ،خطيئاتي كل ي تغفر اأن اأ�ساألك ،العا وال�سفات

والتجاوزعنها.

وحال،جهلياأجلمنمنيسدر�ماجاوز:اأي:»اأمرييواإ�سرايوجهلي«:قوله
جاوزتياحديكل�سيء.

ي والتق�سر ،وال�سيئات امعا�سي من :اأي :»م��ن��ي ب��ه اأع��ل��م اأن���ت وم���ا« :قوله
تعميم وهو ،نف�سي ي وجهلي ،علمك ل�سعة اأعلمها ول تعلمها التي ،الطاعات
نف�سهمعرفةعنبعجزهواإقرار،تعاىعلمهباإحاطةاعرافوهو،تخ�سي�ضبعد
التو�ساتمنوهو،ذنوبهمغفرةسبحانه�اهاإىالت�سرعيومبالغة،وق�سورها
،ال�سوؤالحالساأنه�عزالرباإىوال�سعفالعجزاإظهار :وهو،سبق�كمااجليلة

اموؤذنبالإجابةوالقبول.

كلوت�سرتتجاوزاأناإلهيياواأ�ساألك:»وعمديخطئيياغفراللهم«:قوله
»اخطيئة«على»العمد«عطفوي،عمديياأو،ق�سديحالاقرفتهاالتيذنوبي
ل�سدة،ًعمدااأو،خطاأيكوناأنمناأعماخطيئةفاإن،العامعلىاخا�ضعطفمن

جرمه،اأي:)العمد(،لأنفيهعزماًونيةعلىخالفةاأوامراخالق�سبحانه.

وحال،هزيحال،ذنوبيعنجاوزاأي،سدان�وهما:»وج��ديوهزي«:قوله

.)(7(/1(ال�سالكنومدارج)((0(الأفهامجلء)1(
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اإىالعبدمنوتاأكيدواعرافاإقراروهذا،يفاغفرها،كلهاالأ�سياءبهذه،جدي
الرببتق�سرهيكلحال،ووقت.

قبلذنوبيكلعنوجاوزا�سر:اأي:»اأخرتوماقدمتماياغفراللهم«:قوله
يلذنوبهامغفرةسوؤاله�فت�سمن،بعدياأتمالذيالوقتهذاوبعد،الوقتهذا
،امتاأخرةللذنوبمغفرتهطلبوي.وام�ستقبلية،واحا�سرة،اما�سية:الأزمنةجميع
اأن:معناه:وقيل،بهيوؤاخذفا،سيفعله�الذيالذنببعدللتوبةيوفقاأن:معناهفقيل

اهيحفظهمنالوقوعيالذنب،وكلهذهامعاي�سحيحة.
حدثتمااأو،واأظهرتاأخفيتمايواغفر:اأي:»اأعلنتومااأ�سررتوما«:قوله

بهنف�سي،وماحركبهل�ساي.
ب�سعةالإقراركرر،اخا�ضبعدالعاممنوهو:»منيبهاأعلماأنتوما«:قوله

علمهتعاى،والعرافبجهلهت�سرعاًاإىاهتعاىياإجابةماياأمله.
»و»اأنت،»امقدم«لأنكاإلساألتك�ما:اأي»امقدماأنت«:ومطلبهسوؤاله�علةذكرثم
اأ�سماءمن»واموؤخرو»امقدم،واح�سر،والخت�سا�ضالتاأكيدعلىيدلف�سلسمر�

اهاح�سنى.
ت�ستحقالتيالأ�سياءفتقدم،منازلهالاأ�سياءامنزلاأنت:اأي:»امقدم«ومعنى
للعملبالتوفيقاإليكعبادكلبع�ضتقدمك:ذلكمن،بحكمتكفتقدمها،التقدم

ال�سالح،ثمتقدمهاإىاجنة.
باخذلنفتوؤخره،بحكمتكت�ساءمنتوؤخرالذيواأنت:»اموؤخرواأنت«:قوله
،سبحانه�احكيممنفهووتاأخرتقدمفكل:وباجملة،الناراإىثم،الطاعةعن
ال�سمانوهذان،)1(فيهماموؤخركلوموؤخر،والآخرةالدنيايمقدمكلمقدمفهو
تعاىفهو،وحكمتهم�سيئتهالتابعة ،العامنربه،فعليتنسفتن�علىيدلن

الربانيةالفتوحات،)(1(/8(،)1(1/((عيا�سللقا�سيم�سلمسحيح�سرح�،)((7/11(الفتح:انظر)1(
.)(9(/7(الفاحنودليل،)86(الدعاءساأن�،.)6(8/((
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،النافذةوام�سيئة،الباهرةاحكمةمقت�سىعلىساء�ومتىي�ساءمنويوؤخريقدم

ولهذايح�سناأنيقرنبهماعندالدعاء.
والإمانبالإقرارالدعاءختم،اأنتاإلبحقمعبودل:اأي:»اأنتاإلاإلهل«:قوله
الإقراراموؤمنحاليكوناأنينبغيوهذا،م�سكختامفكان،األوهيتهيبوحدانيته

.موتهعندلهيختمحتى،و�سوؤونهاأحوالهكليبالوحدانيةتعاىهوالإ�سهاد
،واإقرار،تاأكيد.»قديرسيء�كلعلىواأن��ت«:الأخرىالروايةيكماقولهوي
)ب�)اأنتموؤكداتبعدةتعاىقدرتهكمالعلى،سبق�ما،التعظيمسياق�يوحقيق
،العموم تفيد والتي )و)كل ،ا�ستعاء حرف )و)على ،معناه و�سبق الف�سل سمر�
)القدير(اح�سنىاأ�سمائهمنوبا�سم،العموماألفاظاآكدمنوهي،نكرة)و)�سيء
تعاىاأنك:اأي،دعوتهلقبولًا�ستعطافاذلككل،امبالغةسيغ�من)فعيل(وزنعلى

قادرعلىكل�سيء،ومنذلكما�ساألته،فا�ستجبي.
الفوائد:

،تعاى ه والإخبات ،واخ�سوع ،الت�سرع من العبودية كمال فيه الدعاء اإن
تقدمما لهاهغفروقد،الذنوباأنواعجميعامغفرةاهساأل� اأنه:وذلك

منذنبهوماتاأخر.
اأهميةالب�سطيالدعاءوذلك:

اأ�حتىي�ستح�سرالعبدجميعمايدعوفيهباأنواع�ه.
كاناهمعبهالعبدتب�سطفكلما،سبحانه�اهومناجاةخاطبةالدعاءاأن�ب

ذلكاأ�سوقواأحباإليه.
ج�اأنهكلماازداددعاء،ازدادقربةاإىاهتعاى.

د�اأنهكلماازداددع�اء،ك�انفيهاإظهارلفتقارالإن�ساناإىربه)1(.
اإن.الدعاءاإجابةيالعظ�يمةالأ�س�بابمنوهوالدعاءيًاإحاحافيهاأن�و

امطالباجليلةينبغياأنيب�سطي�سوؤالها.

.)116/1(عثيمنلبنعمراناآلسورة�سرح�)1(
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اأنه.والأخروية،والدينية،الدنيويةامطالباأهممنامعفرةتع�اىاهسوؤل�اإن
تعاىاهاإفرادت�سمناإن.امطلوبينا�سببا�سمتعاىاهاإىيتو�سلاأنينبغي
با�سمه التو�سل اإن ،والقبول ال�ستجابة موجبات اأعظم من ،الدعاء ي بالألوهية

)القدير(منا�سبي�سوؤالاأيمطلوب،ومنذلك:مغفرةالذنوب.
s s s s s

))9»اللهميامقلبالقلوبثبتقلبيعلىدينك«

ُيكراأنيقول.......: اهر�سولكان:قالڤمالكبناأن�سعن

فقلتيار�سولاه:اآمنابكوماجئتبه،فهلتخافعلىدينك؟
قال:»نعماإنالقلوببناإ�سبعنمناأ�سابعاهُيقلبهاكيفي�ساء«.)1(

قلباإن«: فقالالدعاء؟بهذاتدعواأنتكراإنكاهر�سوليا:قالتاأنها عائ�سةحديثوي

الآدميبناإ�سبعنمناأ�سابعاهعزوجلفاإذا�ساءاأزاغه،واإذا�ساءاأقامه«.

:قالت،عندككاناإذا اهر�سولدعاءاأكركانما،عنهااهر�سيسلمة�اأم،اموؤمنناأمو�سئلت
»كاناأكردعائه«:»يامقلبالقلوبثبتقلبيعلىدينك«.))(

s s s s s

))10»اللهمُم�سرفالقلوب،�سِرفقلوبناعلىطاعتك«.
:يقول: اهر�سولسمع�اأنه.عنهمااهر�سيالعا�سبنعمروبنعبداهعن

»ي�ساءحيثي�سرفه،واحدكقلب،الرحمناأ�سابعمن،اإ�سبعنبنكلهااآدمبنيقلوباإن«
ثمقال:..................))(

راأ�سهاإىال�سماء،اإلقال: اهر�سولرفعما«:قالتاأنهاعنهااهر�سيعائ�سةوعن
»يام�سرفالقلوبثبتقلبيعلىطاعتك«.))(

الأدبسحيح�يوالألباي،)160/19(الأرنوؤوطسعيب�اإ�سنادهو�سحح،)1(107(ام�سندياأحمدرواه)1(
.)(1(0(الرمذيسحيح�وي.)7(((امفرد

الأحاديث سل�سلة� و .)16(( ماجه ابن و�سحيح ،)((((( الرمذي سحيح�يالألباي سححهما�)((
.)(091(ال�سحيحة
.)(6(((م�سلم)((

.)((6/1((لغرهسحيح�:ام�سندحققووقال،)9((0(ام�سندياأحمدرواه)((
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ال�شرح:

ج�لال�له اأن وهو،وكبرخطرو�ساأن،عظيملأمربيان الأحاديثهذهي
على،الكرمةاأ�سابعهمناإ�سبعنبن،بنف�سهالعبادقلوبيتوىالذيه�و،قدره
،واحدقلبيكت�سرفه،تامباقتدار،ي�ساءكيففي�سرفها،وكمالهبجالهيليقما
اأ�سابع مناإ�سبعن بناآدم بنيقلوباإن« :قال ولهذا ،قلب عنقلبي�سغله ل
،بنف�سهالأمريتوىوعاجلهوباأنهًاإ�سعارا،اهاأ�سابعمنيقلوم»الرحمن
،رحمتهمح�ض،خلقهمنس�رائره�علىًاأحدايطلعوم،امائكةمنلأحديكلهل
يكتب ول،سرائرهم� علىيطلعكيا،وعدله،وعاجلحكمتهوكمال،وف�سله
ساء�ومنالهدىعلىقلبهاأقام،هدايتهاهساء�فمن،سمائرهم�يماعليهم

اإ�سالهاأزاغقلبه.
الأمراإنبل،سقاوته�اأو،سعادته�اأمرمنسيء�اإليهلي�ضالعبداأنبيانوفيه
بحكمتهلهاهفب�سرفهسل�واإن،اإَياه تعاىاهفبهدايةاهتدىفاإن،هكله
العامن رب من امزكى والآخرين الأول��ن سيد� كان الأم��ر هذا فلعظم ،وعدله
،والدينالطاعةعلىقلبهلتثبيتبالدعاءحنكليعزوجلاهاإى ًمفتقرا
يكونوااأن لأمته منهامهمالتعليم فهذا،امق�سرينامذنبننح�نبنافكيف
)1(.واليقن،والإمان،الدينسلب�مناآمننغر،م�سفقناخوفمقاممازمن

الذيعليهالنجاةيومالدين.
فب�ساحه،والعتقاد،والعلوم،امعارفحللأنه،القلبتثبيتي سوؤاله�وي
داريللعبدجاةول،الأبدانيماكليف�سدوبف�ساده،الأركانكلساح�يكون

الآخرة،اإلباإ�ساحماياجنان.
،امع�سيةاإىوتارة،الطاعةاإىتارة،م�سرفها:اأي«:»القلوبم�سرفيا«:وقوله

وتارةاإىاح�سرة،وتارةاإىالغفلة«.))(
بدايةو،)167/1(والتنوير،)1((/1(للبي�ساويالأبراروحفة،)167/1(للبغويال�سنةسرح�:انظر)1(

.)(8(/((الأدعيةفقه،)((((الذاكرينحفة،)1((�111(ال�سالكوهدايةامبتدي
.)(81/1(القاريلعليامفاتيحمرقاة)((
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اأي،الطاعةعلىالقلبينقلباأنهو:»طاعتكعلىقلوبناسِرف�«: وقوله
ما)1(سدقة�اإىذكراإىسيام�اإىساة�من،اأخرىطاعةاإىطاعةمنينتقل
اهر�سيعائ�سةوقول.والتمكنال�ستعاءعلىيدلالذي»على«احرفاأفاده
لعلو حقيقهعلىيدل:»...قالاإلال�سماءاإىب�سرهاهر�سولرفعما«،عنها
قلبهيحققمنواأن،عر�سهفوقبذاتهم�ستوسبحانه�واأنه،خلقهفوقتعاىاه

ذلك،كانقلبهوب�سرهلهوجهة،يدعواهتعاىبها.

الفوائد:

هالأ�سابعسفة�اإثبات.ال�سوؤاليامطالباأجلهي،والآخرةالدينمطالباإن
جواز«.اخليقةمنًاأحدات�سبهل،اهبكمالتليقعظيمةذاتيةسفة�وهي،تعاى
،بربهقلبهتعلقمننف�سهييجدهما،ال�ساةخارجالدعاءحالراأ�سهالداعيرفع

ومعبودهيعلوه«.))(

واأنها)والتقليب،الت�سريف(الفعليةومنها،تعاىاهب�سفاتالتو�سلاأهمية
تنا�سبباأ�سماءتعاىاهاإىيتو�سلكمااأنه .الدعاءلقبولالأ�سباباأعظممن
ساأنه�عزالربسفات�اأن،امرغوبتنا�سبالتيب�سفاتهيتو�سلفكذلك،امطلوب
،اأجلهامنوالتي،والروحيةوالباطنية،الظاهرية،العبوديةيوثمارمقت�سياتلها
،زوالهامنالنعمحفظيالأ�سباباأعظممنالدعاءاإن.والرهبةبالرغبةالدعاء

وال�سامةمنالنقمو�سرورها.

s s s s s

.)61/((عثيمنلبنال�ساحنريا�سسرح�)1(
.)1(((زيداأبولبكرالدعاءت�سحيح)((
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ومن،ُي�سمعلُدعاءومن،يخ�سعلقلبمنبكاأعوذاإياللهم«)11(

نف�سلت�سبع،ومنعلملينفع،اأعوذبكمنهوؤلءالأربع«.
يتعوذ...«)1( النبيكان:قالڤعمربنعبداهعن

كان«:لفظوي،».....«:يقول،يعلمنااهر�سولكانمااإلاأعلمكمل«:قالڤاأرقمبنزيدوعن
ر�سولاهيعلمناهن،ونحننعلمكموها«ويلفظاآخر:»وياأمرنااأننقول«..........))(

ال�شرح:

،اح�سنىباأ�سمائك ياه:اأي :»يخ�سعلقلبمنبكاأع��وذ اإي اللهم«:قوله
،الن�سيحةفيهتوؤثرول،وموعظتك،لذكركيخ�سعلقلبمناأعذي،العاو�سفاتك
القلب هو وهذا ،الأق�سية من وق�سية ،قدرته ماي�سكن ول ،لذكرك يطمئن ول

                   }تعاىقال،باهوالعياذالقا�سي
})الزمر:22(.   

ول،ي�ستجابلدعاءمناإلهييابكواأعوذ:»ُي�سمعلدعاءومن«:قوله
ومنه،والقبولالإجابة:هوالدعاءمنالغر�ضلأن،م�سموعغرفكاأنه،بهيعتد
الدعاءوكون،وتقبله،حمدهاأجاب :اأي ،»حمدهمناهسمع�« :ام�سليقول
قطيعةاأو،كالإثم،امنغ�ساتمنفيهماتعاىاهيكرههيكونباأن:يُ�سمعل
،ام�سربوطيب،الإخا�ضمن،الدعاءب�سروطياأتمالداعيكوناأو،رحم
ي�ستجبمومن.تقدمكما،الدعاءمبطاتمنذلكوغر،واملب�ض،واماأكل

اهتعاىدعاءهفقدخاب،وخ�سر،والعياذباه.
،منهاإلال�سري�ستدفعول،منهاإلاخريُ�ستجلبلالذيالبابمنطردلأنه
اأخل�ضمن،للرجاءخيبغر،للدعاءجيب،قريب،سميع�،كرمتعاىاهلأن
الذيفمن،دعائهحرممنلأنه،كلهاخرُحرمفقد،ذلكُحرمفمن،ال�سوؤاليله
و�سححه،)1(0،117/11(الأرنوؤوطسعيب�اإ�سنادهو�سحح،)6(6(()6((7(ام�سندياأحمداأخرجه)1(

.)((70(،)((67(الن�سائيسحيح�وي،)((8((الرمذيسحيح�يالألباي
يالألبايو�سححه،)61/(((سحيح�اإ�سناده:الأرنوؤوطسعيب�وقال،)19(08(ام�سندياأحمدرواه)((

.)(((8(الن�سائيسحيح�
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وام�سراتبالآلءعليهوينعم،والهلكات،ال�سرورعنهويدفع،سوؤله�ويعطيه،يجيبه
ن�ساأل،دعوتهلقبولامانعةالأ�سبابمناحذراأ�سدالعبدفليحذر:تعاىاهغر

اهال�سامةوالعافية.
مناأتيتهاماتقنعلنف�ضمناهيابكواأعوذ:»ت�سبعلنف�سومن«:قوله
الطعامكرةمنت�سبعول،واحرام،احطامجمعمنت�سبعول،وف�سلك،خرك
لكرة جالبة الأكل كرة لأن ،»النهمة« امذام خ�سال اإى يوؤدي الذي ،والإنعام
،اموؤذية النف�سية واخطرات ،الو�ساو�ض وكرة ،والك�سل ،للنوم اموجبة الأبخرة
منخلقوالتي،ال�ساحةبالأعمالوالقيام،والطاعة،العبادةفتوراإىتوؤديالتي

اأجلهااخليقة.
،بهاأنتفعول،بهاأعمللعلممناإلهييااأعذي:اأي:»ينفعلعلممن«:قوله
الأفعالاإىفي�سري،الباطنةالأخاقيهذبول،قلبياإىبركتهي�سلول،اأعلمهول
العلملأن،ساحبه�علىحجةهوالعلموهذا،ًسرعا�تعلمهيتاأذنموما،الظاهرة
،نف�سك بعيوب ب�سرتكيويزيد ،تعاى اهمنخوفكييزيد ما هو،النافع

واآفاتعملك،وزهدكيالدنيا)1(.
ماوحقيق،وتاأكيد،تكريرال�ستعاذةهذه:»الأربعهوؤلءمنبكواأعوذ«:قوله
،ساأنها�وعظم،لأهميتها،مرتنمنهاا�ستعاذفكاأنه،الأربعال�ستعاذاتهذهمنتقدم

ماليخفى.
الفوائد:

واإعظامللعبوديةباإظهارالأمورهذهمنا�ستعاذتهوي«:اهرحمهال�سنديقال
علتمهما(الفتقارودوام،اخوفمازمةلهينبغيالعبدواأن،وتعاىتباركللرب

منزلته(اإىجنابهتعاى«.))(
،ويعيدهاامهمةالدعواتيكرراأنبالداعييح�سناأنهاجليلالدعاءهذاوي
،)((0(الذاكرينوحفة،)6((/((الربانيةوالفتوحات،)(78/((،)108،10(/((القديرفي�س:انظر)1(

.)60(/1(ماجهابنسن�سرح�احاجةواجاز
.)(((/8(الن�سائيعلىال�سنديسرح�)((
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واأنه .الدعواتاإجابة موؤكداتمنوهيوالت�سرع،والب�سطالإحاحبابمنفاإنه
على»يخ�سعلب�»قلبال�ستعاذةقدمحيث،دعواتهيفالأهمالأهميقدماأنينبغي
سائر�سلح�سلح�فاإن،العبديم�سغةاأهمفهو،الربنظرحلالقلبلأنغره؛

اج�سد،اأنهليكرهال�سجعيالدعاءدونتكلف.
s s s s s

)))1»اللهماإياأ�ساألكالفردو�سالأعلى«.
:»فاإذا�ساألتماه،ف�سلوهالفردو�س)1(الأعلى«.))( اهر�سولقال:قالمالكبناأن�سعن

ويرواية:»اإذا�ساألتماهفا�ساألوهالفردو�س،فاإنه�سُراجنة«.))(

امفردات:

الذي الوا�سع الب�ستان واأ�سله ،اجنة اأ�سماء من ا�سم الفردو�ض :»ال��ف��ردو���س«
واأف�سلهااجناناأعلىهووالفردو�ض،الثمراأ�سنافمنالب�ساتنيمنكليجمع

مكاناً،ومكانة.))(
ي مو�سع اأف�سل وامعنى ،وخال�سه ولبه سيء� كل جوف ال�سر :»اج��ن��ة ُر�� »���سِ

اجنة.))(
:ال�شرح

واأجل ،العا امطالباأعظم فيه،الهدى علىو�سددكاهراعاكيا الدعاء هذا
،واأ�سرفها،امنازلاأعلىتعاىاهسوؤال�وهو،العقبىيامنىواأ�سمى،ال�سنىامقا�سد
 نبينااأمرناولهذا.اجنانعرو�ض)الفردو�ض(:وهياأل،اجنانرو�ساتيواأ�سماها

.)7((((،)(790(البخاري)1(
.)(06(()(((/((الظماآنمواردسحيح�(((

.)(9((اجامعسحيح�)((
لعبداملكالفردو�سسفة�عنوامنتقى،)((0�1((جريرابنوتف�سر)(9(�(91/1(الفتح:انظر)((

.)100�8((القرطبيال�سليمي
.)(68/1(القديرفي�س)((
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امنزلتلك،العظيمالكرمتعاىاهن�ساألاأن،للعامنامهداةالرحمة،الرحيمالروؤوف
الفردو�سف�سلوهاهساألتم�فاإذا«:فقال،اأعاهاتعاىاهسوؤال�علىوحثبل،اجليل
اهجعلها،علّيةبع�ضفوقبع�سها،سنية�ومنازل،درجاتالفردو�ضجنةلأن،»الأعلى
،مراتبهااأعلىنيلي،امتناف�سونيتناف�ضحتى،الأعمالو�ساح،الإمانقدرعلىتعاى
،اأحدكمدعااإذا«: قالكما،والرغبةال�سوؤالي،الهمةعلوعلى حثناولهذا

فليعظمالرغبة،فاإنهليتعاظمعلىاه�سيء«.
ويلفظ:»فاإناهعزوجلليتعاظمعليه�سيءاأعطاه«.)1(

:حارثةلأم قالكما،عديدةومراتب،كثرةجناناهعبديااجنةفاإن
»اإنهاجنانكثرة،واإنه)اأي:حارثة(يالفردو�سالأعلى«.))(

،اجنةواأعلى،اجنةاأو�سطفاإنه،الفردو�سف�ساألوهاهساألتم�فاإذا«: وقال
وفوقهعر�سالرحمن،ومنهتفجراأنهاراجنة«.))(

،منهااأعلىسيء�لالتي،العظيمةامنزلةهذهعلواإىاهرحمكوتاأملفانظر
اإلعر�ضالرحمن،الذيهوفوقال�سمواتالطباقالعظام.

،ًذاتاواأعاها،واأنورها،واأظهرها،اموجوداتاأنزه«:اهرحمهالقيمابنقال
الفردو�ضكانفلذا،واأزهر،اأنوركانالعر�ضاإىقربوكلما،الرحمنعر�ض،ًوقدرا

اأعلىاجنان،واأف�سلها«.))(
الأعدلهنابالأو�سطامراد»اجن�ةواأع�لىاجنةاأو�سط«:اهرحمهاحافظقال
:)الأع�لى(�وبال�سعة:ياأي،الأعر�ض:»الأو�س�ط«امرادحبانابنقال،)((والأف�سل

الفوقية،اأي:الرتفاع.)6(

.)(((/((الظماآنمواردسحيح�(((
.)6(67()6((0(البخاري(((

.)(790(البخاري)((
.)107/((القديرفي�سمننقًل(((

.)1(/6(الفتح)((
لأن:حجرابنقولمنوالأعدالالأ�سحهوحبانابنوقول)((9((رقم)6(/7(حبانابنسحيح�)6(

.)69(/6(البياناأ�سواءي،القاعدةهذهانظر،زائدًامعنىفيهلأن»التاأكيدعلىمقدمالتاأ�سي�س«
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هذاعلىاهياأخي يا فاحر�ض،نعيمهاوزادات�سعت علتكلمااجنةفاإن
منيرزقفهو،دعوتكيجيباأن،الكرمبربكظنكح�سنمع،والنهار،بالليلالدعاء
وت�سعففتفر،العملبقلةالظنلكوي�سوء،ال�سيطانيغرَنكول،ح�ساببغري�ساء
ول،حدودلهلي�ض،العظيموف�سلهاهكرمفاإن،العليةامنزلةهذهسوؤال�يهمتك

مقيدبقيود،و�سعكل�سيءيهذاالوجود.
تزال ل« : يقول ،كرمه وعظيم اه ف�سل سعة� لرى احديث هذا وتاأمل
بع�سهافينزوي،قدمهالعزةربي�سعحتىمزيدمنهل:وتقولفيهاُيلقىجهنم
»زيادةيعني«ف�سلاجنةييزالول.وكرمكبعزتكقطقط:وتقولبع�سعلى
سبحانه�وف�سلهكرمهسعة�فمن.)1(»اجنةف�سلفي�سكنهمخلقًالهااهين�سئحتى
ال�سارععنجاءمالكواأختم،سعتها�مناجنةيفي�سكنهًجديداًخلقايخلقاأنه
يالهمة ي ًحافزا لك تكون لعلها ،الفردو�ض ف�سل على تدل األفاظ من احكيم
يجدوا«:عنهاهر�سيالدرداءاأبوقال،وال�سراعةالإحاحمع،سوؤالها�مازمة

الدعاء،فاإنهمنيكرقرعالبابيو�سكاأنيفتحله«.))(
فوقهاواإن،درجةواأعلها،واأح�سنها،واأف�سلهاواأو�سطهااجنةربوة«:الفردو�س
عنهايبغىلدخ��ل��ه��ام��ناإن،الأرب���ع���ةاج��ن��ةاأن��ه��ارتفجروم��ن��ه��ا،ال��رح��م��نع��ر���س

حولها))(«.))(

امنزلةهذهفاإن،ًاأبدات�سوفول،اللحظةهذهمناجدساعد�ت�سداألهذابعد
اهودعاء،العملي،ال�سادقةوالعزمة،بالهمةتنالواإما،بالأمايتناللال�سمية

تعاىدعاءالعبادة،ودعاءام�ساألة.

.)(8(8(وم�سلم)6661(البخاري)1(
.)196(((عبدالرزاقوم�سنف،)8((1(سيبة�اأبيلبنام�سنف(((

.)108(:الكهفسور�)((
،)(17(()(((1(الرمذيو�سحيح،)(7(((و،)(791(البخارييال�سحيحةالرواياتهذه:انظر)((
الأحاديث و�سل�سلة ،)(9(( اجامع و�سحيح ،)(((0( الن�سائي و�سحيح ،)(((1( ماجه ابن و�سحيح

.)(00((،)1811(،)9(((ال�سحيحة
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الفوائد:

ف�سلهوعظيم،رحمتهوكمال،تعاىربناكرمسعة�علىاجليلالدعاءهذادل
،واأجلهاالأماياأعلىنيليواأي�سرها،ال�سبلاأ�سهلعلىدلهماإنهحيث،باأوليائه
:وعرو�سها،اجناناأعلىالعبدينالقد:اأنهكمالهفمن،الدعاء:اأعظمهامنوالتي
كما،الأدعيةاأوىالأعلىالفردو�ضسوؤال�يكوناأنينبغيواأنه،)الأعلىالفردو�ض(
»ب�»الفاءال�سوؤالعقباأنهوذلك»الأعلىالفردو�ضف�سلوااهساألتم�فاإذا«:قولهي
وتدعونهربكمت�ساألوااأناأردماإذا:اأي،مهلةدونوالتعقيبالرتيبعلىتدلالتي
الآخرةاأموريوؤثراأنللعبدينبغيواأنه.العليةامنزلةهذهسوؤال�الأدعيةهذهفاأوى

علىاأمورالدنيايدعواته.
s s s s s

)))1»اللهماإياأعوذبكمن�سلةلتنفع«.
كانيقول:.................)1( اهر�سولاأن،ڤاأن�سعن

ال�شرح:

اإىواأحبها،الأعمالاأف�سلوهي،وجلعزوربهالعبدبنسلة�اأعظمال�ساة
عزاهخ�سهاولهذا،منزلتهاعظميالوفرةالأدلةيجاءكما،وجلعزاه
واإقامتها،الإمانميزانلكونها،و�سرفهالف�سلهااموا�سعمنكثريبالذكروجل

داعيةلإقامةغرها«.

اهتوحيدبعدعملفا،الآخرةالدرجاتيالرافعةالأعمالاأعظممنفهي
،والتمجيد ،والتعظيم ،التوحيد على ل�ستمالها وذلك ،منها اأف�سل وتعاى تبارك
ع�سوكلوا�ستغال،والأركان،والقلب،بالل�سان،اأنواعهبكلوجلعزاهعلىوالثناء
،وثمراتها،وتعاىتباركهالبدنيوالباطنةالظاهرةواحركات،الأع�ساءمن
،وامنكرالفح�ساءعنتنهىاأنها،منافعهااأعظمفمن،ولح�سىتعدلوفوائدها

.)1((9(داوداأبيسحيح�)1(



110111b

&اللآلئالزكية -
                      }:تعاى اهقال

}(العنكبوت).          
النتفاععدممنعينهقرةال�ساةجعلتالتي،الرحمةنبيمنهاا�ستعاذلذا
،الأركانو�سحة،الإخا�ضمنال�سحيحالوجهعلىبهاالإتيانلعدميكونوذلك،بها

والواجبات،وال�سروط.)1(

،الأكمل الوجه على بها القيام اإى التوفيق ،الطيبة ال�ستعاذة هذهفت�سمنت
الدنياياخراتومنافع،ثمارمناقتطف،ينبغيكماالعبداأقامهافاإذا،والأم

والآخرة.

s s s s s

،عقوبتكمنومعافاتك،سخطك�منبر�ساكاأعوذاإياللهم«)1((
واأعوذبكمنك،لاأح�سيثناًءعليك،اأنتكمااأثنيتعلىنف�سك«.

:كانيقولي�سجوده:................))( اهر�سولاأنعنهااهر�سيعائ�سةعن

امفردات:

الر�سا:خافال�سخط،يقال:اأر�ساه:اأعطاهماير�سىبه.))(

و�سخطوت�سخط،بهالر�ساوعدم،لل�سيءالكراهيةوهو،الر�ساسد�:ال�سخط
ال�سيء�سخطاً:اإذاكرهه،و�سخط،الغ�سبال�سديد،امقت�سيللعقوبة.))(

،امحو :واأ�سله .عليه العقاب وت��رك ،الذنب عن التجاوز العفو :م��ع��اف��ات��ك
والطم�ض.))(

.)(08(ال�سعديابنتف�سر)1(
.)(86(م�سلمسحيح�)((

)16(/((الل�سان)((
.)196(/((والل�سان،)(0((امفردات)((

.)6(7(النهاية)((



112 b

&اللآلئالزكية -

113

ال�شرح:

،الأعمالاأف�سلي،عليهويداوميازمه ام�سطفىكاناجليلالدعاءهذا
ال�سناآكديوكذلك،)1(ال�سجودوهو:فيهاالأركاناأعظميوكذلك،ال�ساة:وهي

. اإجابتهمظنة)((.الوتر:النافلة
جليلةومطالبمقا�سدلت�سمنه ،اأهميته غايةعلىامبارك الدعاء هذافدل
واحقائق،الربانيةوامعارف،والإقرار،والعبودية،والقدر،وال�سفات،التوحيد:ي
،اجليلةومراميه،مدلولتهوفهم،بهوالعتناء،مازمتهداعيبكلفجدير،الإمانية
،الفتقار غاية على تدل والتي ،امهمات اأهم ي ال�ستعاذات كمال من احتواه ما

والتعلقباهالواحدالقهار.
،اح�سنىباأ�سمائك اهيا :اأي :»سخطك�منبر�ساكاأع��وذ اإي اللهم« :قوله
،عديل له لي�ض الذي العظيم بجنابك واأعت�سم بك اأع��وذ :العا الكمال و�سفاتك
فهذه،سخطك�توجبواأقوال،اأفعالمن،ر�ساكتقت�سيواأقوال،باأفعال،نظرول
سفة�من،الفعليةسبحانه�اهاأو�سافمنوهي،)الر�سا(اجليلةبال�سفةا�ستعاذة
اإليكواأتو�سلاألتجاأ:وامعنى،الفعليةتعاىسفاته�منسفة�كذلكوهي،)ال�سخط(

اإىهذه،منهذه.
من معافاتك اإلهي يا بك واأ�ستعيذ :اأي »عقوبتك م��ن وم��ع��اف��ات��ك« :وقوله
:اهسوؤال�يت�سمنوهذا،الذنوبعلىعقوبتكمنومقت�سياتها،واآثارها،الذنوب
،تعاىاهسخط�اآثارمناأثر:هيوالعقوبة،ال�سامة:هيوالعافية،والعفوامغفرة
)الر�سا:اأي(.الأولمعت�سمنهامعبهاو�سرح،مبالغة:)معافاتك(:بامفاعلةواأتى
ولأن،العبوديةمقاميلأنه،حمودالدعاءمقامي)الإ�سهاب:وهو(الإطنابلأن

امطابقةاأقوىمنالت�سمن،فكنىبهااأولً،ثم�سرحبهاثانياً.
بذلكالت�سريحفكان،الغرحقل�ستيفاءاأو،للم�سلحةيعاقبقدالرا�سيلأن

.)1((7(داوداأبيسحيح�(((
.)((66(الرمذيسحيح�(((
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ح�سلالعقوبةمنامعافاةلأن،بر�ساهال�ستعاذةبعدبامعافاةفال�ستعاذة،منهبدل
يحتمل:ولأنه ،الر�سى بح�سولح�سلالعقوبة منامعافاة لأن،الر�سى بح�سول
ال�ستعاذةوي،غرهحقوقعلىويعاقبه،سبحانه�حقوقهجهةمنعنهير�سىاأن
:منها والتي ،الغ�سب سفات� من ،)و)امعافاة ،)الر�سا( :ومنها ،الرحمة ب�سفات
هاق�سىما«: النبيقالكما،الغ�سبسفات�منوظهورها،ل�سبقها)ال�سخط(

اخلقكتبيكتاب،فهوعندهفوقالعر�س،اإنرحمتي،�سبقتغ�سبي«.)1(

منسدها�من،تعاىاهب�سفاتي�ستعيذاأن لاإن�سانيجوزاأنه :بيانوفيه
ال�سفات.

هذهمن�ساأمنال�ستعاذةيترقى،اجليلةتعاىاأفعالهب�سفاتا�ستعاذاأنوبعد
الأفعال،التيتقومم�سيئتهواإرادته�سبحانه،اإىال�ستعاذةبذاتهالعلية،فقال:

،قدركوجالة،ساأنك�وعلو،لعظمتكتخافالذياأنت:اأي:»منكبكواأعوذ«
ويرجىاإح�سانك،وف�سلك.

ا�ستعاذ،لهسد�لماانتهىفلما،ب�سدهال�سيءمنسبق�فيما النبيا�ستعاذ
للأنه ،اهمنباه يتعوذ اأنه من،سبق� ماواأعم ،اأ�سمل وهذا،وجلعزمنه

منجى،ولملجىمناهتعاىاإلاإليه.
حتىكانمنًكائنااأحد ل:اأي ،اأطيقه ل:اأي ،»عليكثناءاأح�سيل«:قوله
حقيقتهوبلوغ،عليكالكاملالثناءيعداأو،يحداأو،يح�سىاأنيطيقاأن،الب�سرسيد�
تابعالثناءاإذ،عليهللثناءنهايةللأنه،ل�سفاتهنهايةلاأنعلىدليلوهذا،وغايته
تعاىاهفقدر،فيهوبولغ،وطال،كرواإن،بهعليهاأثنىثناءكلفاإن،عليهللمثنى

اأعظم،و�سلطانهاأعز،و�سفاتهاأكر،واأكر،وف�سله،واإح�سانه،اأو�سع،واأ�سبغ.
والنق�ض ،والتق�سر ،بالعجز اعرافهذا،»نف�سكعلىاأثنيت كمااأن��ت« :قوله
الف�سلب�سمراأكدولهذا،عليهوالثناء،وتعظيمه،عبوديتهحقمنالواجببلوغي

.)(7(1(وم�سلم،)(19((البخاري)1(
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علىتقدرسبحانك�وحدكاأنت:اأي،واح�سروالتخ�سي�ض،التوكيد:يفيدالذي:)اأنت(
هاحمد«:قولهيكما،بالقولاإماالثناءوهذا،اجليلةنف�سكعلىالثناءاإح�ساء

          }:قولهيوكما»الدينيوممالك.الرحيمالرحمن،العامنرب

                              
})اجاثية(.واإمابالفعل،وهواإظهارفعلهعنبثاآلئه،واإنعامه�سبحانه.)1(

الفوائد:

اأن،كالر�سىالفعليةمنهاوالتيوتعاىتباركاهب�سفاتال�ستعاذةاأهمية
وبامعافاة،ال�سخط منبالر�سا ،سدها�منتعاىاهب�سفاتي�ستعيذ الإن�سان
اإن:تيميةابنالإ�سامسيخ�قال،تتفا�سلسبحانه�اهسفات�اأن)((العقوبةمن
،)الر�سا(سفة�وهيبهفام�ستعاذهذاوعلى،)((منهام�ستعاذمناأف�سلبهام�ستعاذ
باهي�ستعيذاأنلهينبغيالإن�ساناأن،)ال�سخط(سفة�وهيمنهام�ستعاذمناأف�سل
الغ�سبتوجبال�سيئةالأعماللأن،ال�سيئةالأعمالمنال�ساحةبالأعمالتعاى

وال�سخط،والأعمالال�ساحةتوجبالر�سا،وال�سيءاإمايداوىب�سده))(.
الأ�سباباأعظم منفاإنها،للداعيوخا�سةاموؤمنحياةيال�ستعاذةاأهمية
اأن.وعقوباتهاواآثارهاونتائجهااأ�سبابهامناأنواعهاجميعمنال�سرورجانبةي
اأثرهوالذي)خلوقه:اأي(مفعولهواإما،فعلهواإماو�سفهاإمامنهيُ�ستعاذ«الذي

فعله،وامفعوللي�ضاإليهنفعول�سر،ولي�سراإلباإذنخالقه«.))(
s s s s s

اأ�سكل ماوامفهم،)(01/((عيا�سللقا�سيم�سلمسحيح�و�سرح،)(78/1(ال�سالكنمدارج:انظر)1(
الذاكرينوحفة،)(((/7(الفاحنودليل،)77/9(الأحوذيوحفة،)69/((م�سلمكتابتلخي�سمن

.)(((/((الربانيةوالفتوحات،)6(/((عثيمنلبنال�ساحنريا�سو�سرح،)16((
.)6(/((عثيمنلبنال�ساحنريا�سسرح�)((

.)90(والإمانالعلماأهلجواب)((
.)6(/((عثيمنلبنال�ساحنريا�سسرح�)((

.)97(/1(ال�سالكنمدارج)((
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)))1»اللهماإياأ�ساألكالهدىوالتقىوالعفافوالغنى«.

كانيقول:..............)1( النبيعنعنهمااهر�سيعمربنعبداهعن

امفردات:

التي،توفيقودللة،واإعامبياندللة:نوعانوهو،والإر�سادالدللة:الهدى
منوفقاإليهاليزيغ.

التقى:منالتقوى،وهوجعلالنف�ضيوقايةمايخاف.

العفاف:التنزهعمايباح،والكفعنه.
الغنى:بالك�سروالق�سر،الإي�سار،وهوال�ستغناءعنالنا�ضوعماياأيديهم.))(

ال�شرح:

عبدلأيعنهاغنىلوجليلةعظيمةمطالبلأربعةسامل�العظيمالدعاءهذا
،الدنيايوالنجاةالفوز،حقيقهايفاإن،امعا�سيةالداريوجلعزاهاإىسائر�

ويالدارالأخروية.
مطلوباأعظمهولأنه:»الهدىاأ�ساألكاإياللهم«:فقال،الهدىسوؤاله�يبداأ
كلمةهيالهدايةطلبوهوالهدىلأن،الدارهذهيعنهلهمغنىلالذي،للعباد
،العتقادح�سنمن،وامعادالدنيااأمرمناإليهيُهتدىاأنينبغيماكلتتناولساملة�

و�ساحالأعمال،والأقوال،والأخاق.
ساأل�فاإذا،احقاإىالتوفيقوهو:عملوهدى،ودللةعلمهدى:نوعانوالهدى

العبدربهالهدى،ينبغيلهاأني�ساألالأمرين،يعني:اأنيُعلمه،واأنيوفقه.))(
نهىماوترك،بهاهاأمرمالفعلجامعا�سموهو:التقوىاأي:»التقى«:قوله
،وقايةتعاىاهعقوبةوبنبينكيجعلاأنوهو،التوقيمنالكلمةواأ�سل،عنه

.)(7(1(م�سلم)1(
.)(9/7(وامفهم،)((((/6(وال�سحاح،)881(:وامفردات،)(8(/9(العربل�سان)((

.)(8/((عثيمنلبنال�ساحنريا�سسرح�:انظر)((



116 b

&اللآلئالزكية -

117

والتي،نواهيهواجتناب،اأوامرهبامتثال،و�سخطهاهعقابهيتقىاأن:الوقايةواأعظم
اأ�سدهاال�سرك،وكلاأنواعه.

في�سمل،الدنيامطامععنوال�سيانة،يُباحلعماالتنزههو:»العفاف«:قوله
،الفرجوزنى،ال�ستماعوزنى،اللم�ضوزنى،النظرزنى،اأفرادهبكلالزنىعنالعفاف

ومنالعفافالتعففعنالك�سبوالرزقاحرام.
،اأيديهميوعماالنا�ضعنالعبدي�ستغنيباأن،النف�ضغنىوهو:»الغنى«:قوله
هيالقناعة فتكون ،ًكثرا اأو ،قليًا اأُعطي سواء� اه اأعطاه ماالعبد ف�سيتغني
الهتماموعن،الدنياعنالقلببهيتفرغالذيالغني:هوامحمودفالغني،م�سكنه
،عزوج�ليحبه�اال�سفةوهذه،سبحانه�ربهلعبادةالتفرغهو:ال�ساغلسغله�ويكونبها
»والغ�نىالع�فاف«اهو�س�وؤال)1(»اخ�فيالغ�نيالتق�يالع�بديح�باهاإن«: ق�ال
لعظموذلك،)((التعميم بعد التخ�سي�ض باب من،والتقى الهدى يداخانوهما

�ساأنهما،و�سدةاحتياجاخائقلهما.
عناهرحمهسعدي�بنعبدالرحمنالعامةلل�سيخنفي�ضبكامهناونختم
الدينخرسوؤال�يت�سمنوهوواأنفعهاالأدعيةاأجمعمنالدعاءهذا«:احديثهذا
اهنهىماوترك،ال�سالحالعملوالتقى،النافعالعلمهوالهدىفاإن،الدنياوخر
فهو س�ادقة� ومعارف نافعة علوم الدين فاإن ،الدين ي�سلح وبذلك ،عنه ور�سوله
العفافيت�سمنوالغنىوالعفاف،»التقى«فهوور�سولهاهبطاعةوقيام،»الهدى«
وح�سول،فيهماوالقناعة،وبرزقهباهوالغنى،بهمالقلبتعليقوعدم،اخ�لقعن
وهيالقلب�يةوالراح�ةالدنيااحياةسعادة�تتموبذلكالكفايةمنالقلببهيطئمنما
علىوح�سل،ال�سعادتننالوالغنىوالعفافوالتقىالهدىرزقفمنالطيبةاحياة

كلمطلوب،وجامنكلمهروب.))(

.)(96((م�سلم)1(
ابنسن�سرح�،احاجةواإجاز،)(16/1(الربانيةوالفتوحات،)(1/9(للنوويم�سلمسحيح�سرح�)((

.)(8/((عثيمنلبن،ال�ساحنريا�سسرح�،)(((/8(ماجه
.)9(((الأبرارقلوببهجة)((
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اإيالله�م،والآخ�رةال�دني��ايوالع��افيةالعفواأ�س��األكاإياللهم«)16(
ع�َْوراتيا�ست�رالله�م،وم�ايواأهل�يودنيايدينييوالعافيةالعف�واأ�س��األك
وعنمينيوعنخلفيوم�نيديبنمناحفظنياللهم،َرْوَعاتيواآم�ن

�سمايومنفوقيواأعوذبعظمتكاأناأغتالمنحتي«.
يدعهوؤلءالدعواتحنُم�سيوحني�سبح:)1( اهر�سوليكنم:قال،عنهمااهر�سيعمرابنعن

امفردات:

العفو:حوالذنوب،و�سرها،وتركعقابها.

من،وباء،و�سر،و�سوءنقمةكلمن،لعبدهاهتاأمنيجامعةكلمة:العافية
الأ�سقام،والبايا،وهيال�سحة�سدامر�ض.

ومن،ك�سفهي�سوءماوكل،والتق�سرواخللالعيبوهي،َعْورةجمع:َعْوراتي
ذلكك�سفالعورة.

َرْوعاتي:جمعَرْوَعة:وهيالفزعةواخوف.

الإن�سانيدهىاأنمعنى،بهيح�ضلحيثمنال�سيءاإهاك،الَغْول:اأغتال
مكروهمنحيثلي�سعروليرتقب.))(

ال�شرح:

ي يدعها ل كان بل ،عليها يحافظ  النبي كان العظيمة الدعوات هذه
ومق�سد مطلب من فيها ما ،بها العناية و�سدة ،لأهميتها وذلك ،وم�سائه سباحه�
وال�سدائد،الدينيةالآفاتمنال�سامة:وهي،العافيةسوؤال�وهو،العبادكلوماأمل
،النف�ضي:ب�سريحةفردكلتخ�سي�ضيسوؤالها�ياأ�سهبولهذا،كلهاالدنيوية
،الدارين يالعافية اأعطى فمن ،سيء� يعدلها ل فالعافية ،والولد ،وامال والأهل

سحيح�يالألبايو�سححه،)(0(/8(سحيح�اإ�سناده:الأرنوؤوطسعيب�وقال،)(78((اأحمداأخرجه)1(
.)(07((داوداأبيسحيح�وي،)(871(ماجهابن

.)(6/((اللغةمقايي�سمعجم،)619(امفردات،)6(7(النهاية)((
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ذلكعلىيدلك،ورهبسر�كلمنوجا،اخرمنن�سيبكللهوكملحازفقد
اأ�ساألهًسيئا�علمنياهر�سولياقلت:قالڤالعبا�ض النبيعمعنجاءما
،اهر�سوليا:فقلتجئتثم،ًاأيامافمكثت،»العافيةاهسل�«:فقال،عزوجلاه
يالعافيةاهسل�:اهر�سولعمياعبا�سيا«:يفقال،اهاأ�ساأله ًسيئا�علمني

الدنياوالآخرة«.)1(

النبيعّمبذلكيخت�ضول،وطلباسوؤالها�اأحدلكلينبغياأنهاإىاإ�سارةهذاوي
اأف�سل؟الدعاءاأُي،اهر�سوليا:فقالرجل النبياأتىاأنه،ذلكدلكما،
اأياهنبييا:فقال،الغداأتاهثم»والآخرةالدنياي)((والعافيةالعفواهسل�«:قال
العافيةاأعطيتفاإذا،والآخرةالدنيايوالعافيةالعفواهسل�«:قالاأف�سل؟الدعاء

يالدنياوالآخرةفقداأفلحت«.))(

،الأنامسيد�اإجابةوي،ال�سوؤالال�سحابيتكريرياهعبدياعليكيخفىول
علىاأهميتههذهالدعوةمنكلوجه،ويكلحال.

،اما�سية واآثاره�ا وتب�عاتها ،الذنوب محو طلبهو :»العفو« اه ب�سوؤال فبداأ
واحالية،وام�ستقبلية،�س�واءاقت�ستالعتاب،اأوالعقاب.

اأي :العافية وهي ،اخائقكل ومبتغى امطالب اأج��ّل اه سوؤال� يسرع� ثم
وي،وم�سيبة،وفتنة،وحزن،وموؤم،و�سوء،و�سر،وحنة،نقمةكلمنال�سامة
،وامعنويةاح�ّسية،والباطنةالظاهرةالآفاتجميعمنال�سامةطلب:هياجملة

امعاي�سة،وال�سرعية،ماعلمهالعبد،وماميعلمه.))(
فقدوالآخرةالدنيايالعافيةاأعطيتفاإذا«: ام�سدوقال�سادققالولهذا

اأفلحت«،وهذاهوامق�سدالأ�سنى،وامطالبالأكرالأ�سمى.

.)8(((امفردالأدبو�سحيح،)((1((الرمذيسحيح�)1(
)))ويروايةام�سنداأحمد:»اأنهاأتاهثلثةاأياموهوي�ساأله«.

.)(86/(()178((ام�سندعلىتعليقهيساكر�اأحمدو�سححه،)(9((امفردالأدبسحيح�)((
،)1(/1(ال�سنديلل�سيخام�سندعلىحا�سية)106/((،)7(1،((1،((/((القديرفي�س:انظر)((

.)((0/7(ال�ساحنريا�سلطرقالفاحنودليل،)6(7/(()(96/1(الربانيةوالفتوحات
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خري:وهما:العبدعلىيعودانكمالنبنجمع»والعافيةالعفو«اقرانوي
يالأخرويةوال�سامة،العافيةوهو،ودنياه،دينةيالدارهذهيال�سامة:الدارين

دخولاجنان،والنجاةمنالنران،وهو:العفو.
دنياهيالعبدي�ُسراأمركلمنالوقايةطلبفهو:الدنيايالعافيةاهو�سوؤال
،ذلكونحو،امعي�سةمنغ�ساتوكل،وبلَية،ومر�ض،وهاك،و�سر،وباء،م�سيبةمن

ويدخليهذاالطلبكذلكال�سامةلأهله،وولده.
بعد العذاب منوالوقاية ،ال�سامة طلبهو:الآخ��رة يالعافية اهو�سوؤال
،والفزع،وال�سدائد،الأهوالمنبينهماوماوالنار،القروكعذاب،النزعك�سدة،اموت

واح�سابالع�سر.
،بهيخلاأوالديني�سناأمركلمنالوقايةطلبهو:الدينيالعافيةاهو�سوؤال
وال�سامة،كمالتهيوالرقي،والزللاخللمنو�سامته،الدينحفظيت�سمنفهو

منكلنق�ضيهويبالعبديدركاته،واأعظمذلكال�سامةمنال�سركوالكفر.
منوحمايتهم،الفنمنوقايتهماهسوؤال�هو:الأه��ليالعافيةاهو�سوؤال

البايا،وامحن،وحفظهممنكل�سرو�سوء،ونقم.
،غرٍقاأوحرٍقمنيتلفهماامالحفظاهسوؤال�:اماليالعافيةاهو�سوؤال
يت�سمن ال�سابقة الأمور يالعافية اه ف�سوؤال ،ذلك ونحو ،سياع� اأو سرقٍة� اأو
ول،يعلمهلوماامرءعلمهما،والآخرةالدنيايسر�كلمنالوقايةاهسوؤال�
العافية«سوؤال�يداخلوهو»وامالالأهل«يالعافيةاهسوؤال�يعليكيخفى
.لهماالعبدوحبتعلقل�سدة،العامعلىاخا�ضعطفمن»والآخرةالدنياي
ي�سووؤيماوكل،وتق�سري،وخلليعيوبياأي:»عوراتيا�سراللهم« وقوله
العيوبكرةعلىدللة»عوراتي«اجمعبلفظواأتى،العورةك�سفذلكومن،ك�سفه

واخلليالعبد.
،يحزنهاأو ،العبد يخيفماكلمنالأم��اناهسوؤال�:»روع��ات��يواآم���ن« :قوله
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،والبدن،والعقلللقلبمتعباخوفلأن،والطمئنان،بالأمانعليهينعمواأن،ويقلقه
والأمنمنهايتمبهكمالالإن�سان،وينعدممنهالإ�ساءةوالنق�سان.)1(

وذكر»روعاتي«:كذلكب�سيغةاجمع،اإ�سارةاإىكرتهاوتعددها،واهاأعلم.
ومنسماي�وعنمينيوعنخلفيومنيديبنمناحفظنياللهم«:قوله
تعر�ضالتي،وال�سرورامهالكمنالعبديحفظاأنوجلعزاهسوؤال�فيه:»فوقي
،بحذافرهاكلهاا�ستوعبها،ستة�اجهاتاأق�سامفاإن،وجهةمكانكلمنلاإن�سان
الباءياأتيفقد،منهال�سروروديوؤمنلوطرق،والباءاتالآفاتُسبل�كلهالأنها
و�سركه،ال�سيطانسر�،ال�سرورهذهاأعظمومن،اجهاتهذهمنجهةاأييوام�سيبة
،والطاعاتاخرعنواإبعاده،والزلت،امهالكيالعبدليوقعوا،واأعوانهاتباعهمن

                          }:عنهااهحكىكما
})الأعراف(.                         
وقوله»منفوقي«:مثلنزولالعذابوال�سواعقوالهدموغرذلك.

عظماإىاإ�سارةبال�ستعاذةخ�سه:»حتيمناأغتالاأنبعظمتكواأعوذ«:وقوله
كاأن،ي�سعرول،بهيح�ضلحيثمنبالإن�سانيحلالذيوالهاكالباءخطورة
اهيحلهاالتي العقوبة مننوٌعوهو،الزلزلووقوعحتهمنالأر�ضبهتخ�سف
ًعدل،بذلكفيعاقبون،ًوع�سيانا،ًا�ستكباراالأر�ضهذهعلىم�سونمن،وجلعز
.)81:الق�س�ض({         }:قارونعنعزوجلاهحكىكما،ًووفاقا

                       }:جالهجلوقال
                          

})العنكبوت(.))(         

.)((1/((ال�سغراجامعسرح�والتنوير،)69(/1(الربانيةالفتوحات)1(
.)(78/8(احاجةواإجاز،)(1/((الأدعيةفقه،)(96/1(الربانيةالفتوحات)((
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الفوائد:

ي والعافية العفو« اه ساأل� اإنه حيث:سبق� كما الدعاء يالب�سط اأهمية
،امطلبنهذينلعظملكن،فيهداخلفكٌل،بعدهعمايغنيوهذا،»والآخرةالدنيا
،عندهامرجوةامرغوبةامعايهذهي�ستح�سرحتى،واأعاد،وطَول،ونَوع،فيهماب�سط
اأنللعبدينبغيالعظيمةامقا�سدفاإنولذا.ساأنه�عَزللربوعبوديةقربهويزداد
يجعلاأنللداعيينبغياإنه .وال�سوؤالالدعاءفيهاويب�سط،ويكررها،بهايعتني
اأنلهينبغيالداعي«اإن.احقيقةيعليهيعودالنفعلأندعواتهيًن�سيبالأهله
فعليه،والعافيةالعفوتعاىاهساأل�فمن)1(»ومكماتهومتمماتهالدعاءبلوازمياأتي
،امحرماتواجتناب،ال�ساحاتاأعمالاأعظمهاالتي،لهااموجبةالأ�سبابيبذلاأن
تعاىاهاإىمفتقرونمنزلتهمكانتمهماالعبادكلاإن.مطالبهجميعيوهكذا

بال�سوؤال،خا�سةاإىهذهامطالبالعلّية.
s s s s s

،والَعْيلة،والِذلة،والقلة،والفاقة،الفقرمنبكاأعوذاإياللهم«)17(
واأعوذبكاأناأظلم،اأواأُْظلم«.

كانيقول:...........))( النبياأن،ڤهريرةاأبيعن

امفردات:

بع�ضعندهسواء�،امالمناليدذاتخلووهو،الظهرفقارك�سراأ�سله:الفقر
كفايته،اأوميجدكفايته.

الفاقة:�سدةاحاجةاإىاخلق.

،العددقلةاأو،اخراأبوابقلةاأو،امالقلةمنكانسواء�ال�سيءقلة:القلة
اأوامدد.

.)98(ال�سعديلبنالفوائدجموع)1(
.)(((/((الظماآنمواردو�سحيح،)1((((داوداأبيو�سحيح،)((6((الن�سائيسحيح�يالألبايسححه�)((
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الذلة:ال�سغاروالهوان،مثلانحطاطالقدرعندالنا�ض.

الَعْيله:الفقر.

الظلم:و�سعال�سيءيغرحلهامخت�ضبه،اإمابزيادةاأونق�سان.)1(

ال�شرح:

و�سفاتكاح�سنىباأ�سمائكاأ�ساألكاهيا:»الفقرمنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
،نف�سي به اأقوت الذي ،امال من كفايتي عدممن،يدي قلة من تعيذي اأن الُعا
وعدم،الت�سخطواإى،ال�سرعدماإىبييوؤدياأنمنواأخاف،واأولدي،واأهلي

القناعة،وت�سلطال�سيطانعليبذكرنعمالأغنياء.

لهموالتعر�ض،اخلقاإىاحاجةسدة�مناإلهي ياواأعذي:»والفاقة«:قوله
قدلأنهما،م�سرتهمال�سدةمنهمااأ�ستعيذ،غ�ركاإىوالحتياج،والطلب،بال�سوؤال
متعبالفقرفاإن،العر�ضوتدني�ض،والعزة،وامروءة،الدينياخللاإىيف�سيان
،والهوان للذل سبب� الفاقة وكذلك ،له منغ�ض ،العي�ض طيب من له مانع ،للبدن
علىوالعرا�ض،والقدربالق�ساءالر�ساعدماإىيوؤديقدما،الأناموا�ستحقار

ربالأر�ضوال�سماء.

،الإق�المنال�سرقلةمنهايخ�افالتيامالقلةمنبكاأعوذ:»والقلة«:قوله
منمانعول،الأن�سارقلةاأو،امدداأو،العددقلةاأو،والراخراأبوابقلةامراداأو
تخ�سي�ضيوجدول،عمومهعلىالعمومبقاءالأ�سللأن،كانتِقلَةاأي،اجميعاإرادة

بنوعمنها،واهاأعلم. يخ�س�ضمحيث،ذكرمابفرد

قدمال�ستعاذةمن»الفقروالفاقة«قبل»الذلة«لأنهما�سببله.

،ب�ساأيوي�ستخفوني�ستحقروي،النا�ضاأْعنيذليًااأكوناأن:»الذَل�ة«:قوله
،واخطيئةامع�سيةمناحا�سلةالذلةامراداأو،ام�سكنةوجهعلىلاأغنياءوالتذلل

.)1(6/1(الربانيةالفتوحات،)7(((،)79((،)،1(6(امفردات)1(
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منوهذا،الذلةاأنواعمنًنوعايخ�س�ضملأنهكذلكاجميعاإرادةمنمانعول

. اأوتيهاالتي،الكلمجوامع

اأو،حقوقكمنحقيواأجوراأعتدياأنبكاأعوذ:»اأظلماأنبكواأعوذ«:قوله
يحقمنحقوقخلقك.

،حقبغرالعبادمن،وبغيظلُمعلَييقعاأنبكواأعوذ:اأي:»اأُظلماأو«:قوله
الظلممنال�سامةال�ستعاذةهذهفت�سمنت،)1(اجورواأهل،والظلمة،الرجالكقهر

بكلاأنواعه،واأحواله،الازمةوامتعدية،الدنيويةوال�سرعية.
الفوائد:

،النف�ضعلىسدة�منفيهاما،وامتعديةالازمةال�سرورجميعمنال�ستعاذةينبغي
،عزوجلاهعلىوالت�سخط،العباداتمنبكثرالإخالمن،الدينيونق�ض،واج�سد
،العقلواإتعاب،ذلكونحواحقح�سيلاإرادةعندالبغياأو،والقناعةال�سروعدم

والبدنبالتفكر،والهم،واحزن،فاتطيباحياة،ولتر�سىالنف�ضباحال.
s s s s s

،الر�سد علىوالعزمة،الأم��ر يالثبات اأ�ساألك اإي اللهم« )18(
،نعمتكسكر�واأ�ساألك ،مغفرتكوعزائم،رحمتكموجباتواأ�ساألك
خرمنواأ�ساألك،سادقًا�ول�سانًا،سليمًا�قلبًاواأ�ساألك،عبادتكوح�سن
اأنت اإن��ك ،تعلمماواأ�ستغفرك ،تعلمماسر�منبكواأع��وذ ،تعلمما

علمالغيوب«.
هوؤلءفاأكر،والف�سةالذهباكتنزواقدالنا�سراأيتاإذا،اأْو�سبنسداد�يا«:اأو�سبنل�سداد قال

الكلمات«...........
ويرواية:»اإذااكتنزالنا�سالدنانروالدراهم،فاكتنزواهوؤلءالكلمات«...............))(

م�سابيحو�سرح،)(((/8(احاجةواإجاز،)6(1/1(الربانيةوالفتوحات،)1(9/((القديرفي�س:انظر(((
ال�سنةللبي�ساوي111/(((،وف�سلاهال�سمد))/)(1بت�سرف.

ي،اهرحمهالألبايو�سححه،)((8/(8(ام�سندحققووح�سنه،)171(((،)1711((اأحمدرواه)((
.)(0(9،(0(7(لظماآنامواردسحيح�وي،)(((8(ال�سحيحةالأحاديثسل�سلة�
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امفردات:

ومنه)1(امَدخرالنفي�ضال�سيءوهو،الأر�ضحتامدفونامالاأ�سله:»الكنز«
:»لحولولقوةاإلباهكنزمنكنوزاجنة«.))( قوله

            }:تعاىقال،واجد،ال�سرالعزماأ�سل:»العزمة«
})الأحقاف:.)35وهوعقدالقلبعلىاإم�ساءالأمر.

الَر�سد،و»الُر�سد«:ب�سمالراءوهوخافالغي،وهوال�ساح،والفاح،وال�سواب.

»القلبال�سليم«:هواخايمنكل�سرك،واإثٍم،وو�سفذميم.))(

ال�شرح:

،الدينيامطالباأعظمعلىا�ستملفقد،الأهميةغايةيامباركالدعاءهذا
عليهويداوم،)((ساته�ييازمهوال�سامال�ساةعليهكانلهذا،وامعاد،وامعا�ض

اأ�سحابه.))(باأجملالكلماتام�سوقةاإليه. بهاأمربل،اأحوالهمنكثري
،الأمريالثباتتعاىاهساأل�:»الأم��ريالثباتاأ�ساألك اإياللهم«:قوله
علىالثباتيااهاأ�ساألك:اأي،الأمورمناأمركلحتهايندرجعامةسيغة�وهي
العبديكونماواأحوج،والآخرةالدنيااأموركلي،ال�ساحعلىوال�ستقامة،الدين
،واإغوائه ال�سيطان نزغات من الوقاية من الحت�سار عند ،ال�ستقامة هذه على

        } :تعاى قال كما ،القر ي املكن سوؤال� عند والثبات
                          
الدعوةهذهفت�سمنت،ال�سراط علىامرورعندوالثبات.)اإبراهيم( {     

.)81((والنهاية)7(7(امفردات)1(
.)(076(م�سلم،)1((1(البخاري)((

.)((0(،)((8(الذاكرينحفة،)81((ووالنهاية،)(6((،((((امفردات)((
.)(0(7(الظماآنمواردسحيح�)((

))(لأنهكما�سبقمرارًااأنفعلام�سارعبعدكانيفيدكرةالتكراروامداومةعلىذلكالفعل.
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،والدينية ،الدنيوية ،وامعنوية اح�سية،الأحوال كل يالثبات اهسوؤال� امباركة

والأخروية،باأوجزلفظ.
واإجازالت�سرفح�سناهياواأ�ساألك:اأي:»الر�سدعلىالعزمةواأ�ساألك«:قوله
:الر�سدعلىوالعزمة،ومعاديمعا�سييكلهااأموريي،و�ساحسواب�هوماكل
،اأفلحفعلهعلىعزمفاإذاعزمةلهولي�ض،الر�سديعلمقدالإن�سانفاإن،اخرمبداأ
ول،الفعلاإم�ساءعلىالقلبعقدوهو،بالفعلامت�سلاجازمالق�سدهيوالعزمة

قدرةللعبدعلىذلكاإلباهتعاى.)1(
وهما،والثبات ،العزم :اأ�سلن علىمدارهالدين« :اهرحمهالقيم ابن يقول
ال�سرواأ�سل،العزمةسحة�ال�سكرواأ�سل،)احديثهذا(يامذكورانالأ�سان
غايةوهذا،)((»والتوفيقبامعونةاأيدفقد،وثبات،بعزمةالعبداأيدفمتى،الثباتقوة

امراداتوالأمنيات.
اأي،قربةمنالرحمةلقائلهااأوجبتمااأي:»رحمتكموجباتواأ�ساألك«:قوله
التي رحمتكلنا توجب التي واخ�سال،والأق��وال ،الأفعال مناأ�ساألك :اأي ،قربة

و�سعتكل�سيء.
والأقوال الأعمال من ترزقني اأن واأ�ساألك اأي :»مغفرتك وع��زائ��م« :قوله
الرحمةطلبوهماامطلبانوهذان)((»مغفرتكاإىبهانتو�سلالتيوال�سفات
لأن،والتخلية،التحليةبنجمعفيهمالأن،الدارينيامطالباأجلمنوامغفرة
الدنيايامواردسر�توردالتي،وتبعاتهاالذنوبمنالتنقيةوهي،حلية:امغفرة
اأعاهالذيوالإح�سانالنعيممقت�ساهايتح�سل:اأي،حلية:والرحمة،والآخرة

                       }:تعاىقال،اجناندخول:واأ�سماه
})اآلعمران(.   

.)(7(/1(رجبابنر�سائلجموع)1(
.)871(ال�سابرينعدة)((

.)((0(الذاكرينحفة:انظر)((
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لأن،ح�سىلالتينعمكل�سكرالتوفيقواأ�ساألك:»نعمتكسكر�واأ�ساألك«:قوله
             }:تعاىقالويزيدهايحفظهاسكرها�
وذكرباحمد:بالل�سانيكونوال�سكر،)اإبراهيم({            
ي�ستعاناأن:وباجوارح،ن�سيانهاوعدمذكرها:وبالقلب،بهاوالتحدث،للمنع�مالنع�م

بنعماهعلىطاعته،واجتنابمعا�سيه.)1(
،والأكملالأح�سنالوجهعلىبعبادتكالقيامواأ�ساألك:»عبادتكوح�سن«:وقوله

. ام�سطفىو�سنة،بالكتابجاءماوالتباع،تعاىهبالإخا�ضاإليكونول
،ال�سركمنوالعيوبالذنوبكلمنًخالياًنقيااأي:»سليمًا�قلبًاواأ�ساألك«:وقوله
القلبسلم�فاإذا،ال�سهواتومن،وال�سح،واح�سد،والغل،واحقد،والرياء،والنفاق

مي�سكنفيهاإلالربجلوعا،وبهتكونالنجاةيومالعر�ض.
الل�سانفاإن،الوعديوالإخافالكذبمنًحفوظا:»سادقًا�ول�سانًا«:قوله
،....الراإىيهديال�سدقفاإنبال�سدقعليك«: قال،امواهباأعظممنال�سادق

وليزالالعبدي�سدقويتحرىال�سدقحتىيكتبعنداه�سديقًا«.))(

فما،اأعلمهولتعلمهخركلمناأ�ساألكاأي:»تعلمماخرمنواأ�ساألك«:قوله
لهذا،والدينيةالدنيويةاخراتلكلجامعال�سوؤالوهذا،فيهدخلوقداإلخرمن
امربوبمن،الطلبوتعظيم،الأدبح�سنمنوهذا،سبحانه�العليمالرباإىاأ�سنده

اإىالربامعبود.
تعلمهااأنتالتيال�سروركلمناأعذياأي:»تعلمماسر�منبكواأعوذ«:قوله
والدنياالديناأموريسر�منفما،سيء�بكلواإحاطتكعلمكل�سعة،اأعلمهاول

والآخرةاإلوقداأ�ستعيذبهكذلك،وهويغايةالتلطفوالأدبوالتعظيمللرب.
اأحطمواإنتق�سرمنمنيعلمتهماكلياغفر:»تعلمماواأ�ستغفرك«:قوله

.)(77/1(رجبابنر�سائلجموع)1(
.)(607(وم�سلم،)(906(البخاري)((
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ال�ستغفاروهذا.)1(»وامدارامعولعليهالذيبال�ستغفارالدعاءهذاختم«،ًعلمابه

يعمكلالذنوبالتيعملهاالعبدياما�سي،واحا�سر،وام�ستقبل.
الأعمال خامة فاإنه ،بال�ستغفار الدعاء ختم« :اه رحمه رج��ب اب��ن ق��ال

ال�ساحة،وقوله:»وا�ستغفركماتعلم«:
ًعاماالعبد يكون لوقد،العبد ذنوب منمنهال�ستغفار يجبما جميعيعم
ماالذنوبومن،...بالكليةذنبباأنهالعبدي�سعرلماالذنوبمنفاإن،كلهبذلك
جميعمنعاما�ستغفاراإىالعبدفيحتاج،ال�ستغفاروقتيذكرهولالعبدين�ساه
:قالفلهذا،واأح�ساه،تعاىاهعلمهقدوالكل-يعلممومامنهعلمما-ذنوبه

»وا�ستغفركماتعلماإنكاأنتعلمالغيوب«.))(

التاأكيد من ،ختام باأح�سن ال�سوؤال ختم :»ال��غ��ي��وب ع��لم اأن���ت اإن���ك« :وقوله
يدُل )فّعال( وزن على ،مبالغة سيغة� )عام( فاإن ،تعاى علمه ب�سعة والإق��رار
تعاىباأ�سمائهتو�سلوهذا،سيء�بكلتعاىواإحاطته،و�سموله،العلمكرةعلى
الإجابةمعهايرجىالتي،تعاىهوامدائحالثناءاأعظممنهيالتيام�سافة
اإلدعوتكما:وامعنى،سوؤاله�علةذكربالداعييح�سناأنه بيانوفيه،والقبول
،امربوبعندكاأناومنهم،الوجوديوغابظهرمااأحطت،العلموا�سعلأنك
علىتعاىاهرعاكفاحر�ض،العامنربهوالتعظيمالظناإح�سانمنوهو
وامعايالألفاظواأجلباأجملعليهحثك نبيكفاإَنالقدراجليلالدعاءهذا
الذهب اكتناز منخرواأنه ،يُدخر سيء�اأنف�ض هوالكنز لأن »فاكتنزوا« :فقال
،فيهماسر�كلمنوال�ستعاذة،والآخرةالدنيايخركلطلبمنفيهما،والف�سة
وكل،والعقبىالدنيايدائمونفعهيفنىوليبقىالذياحقيقيالكنزهوفهذا

            } :تعاى قال ،يبقى ول يفنى دونه ما
})الكهف(.                 

.)1(0/((القديرفي�س)1(
.)(91/1(رجبابنر�سائلجموع)((
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الفوائد:

.غي�رهام�ناأك�رال�س�ارععليهاح�ثالتيبالأدع�يةيعتنياأنللداعيينبغياأنه
ق�وله دل كم�ا ال�سوؤال يواأنبلها الألفاظ اأجمل العبد يختار اأن الدعاء اآداب من
امنا�سبةام�سافةبالأ�سماءالداعييتو�سلاأن .»...تعلمماخرمنواأ�ساألك«:
الغيب اأمور منساأله� ما ينا�سب  {الغيوبع��لماأن��ت اإن��ك} :قولهيكما،لطلبه
علىلدللتهامنهاوالإكثارالرغبة تعظيماأهمية .سبحانه�اهاإل يعلمها لالتي
اموؤذن،واخ�سوعالظنوح�سنواخ�سوعالت�سرعكمالمن:الداعيعبوديةح�سن
اآكدهامنوالتي،ال�ستجابةيالعظيمةامواطنمنال�ساةاأن.والقبولبالإجابة

بعدالت�سهدوقبلال�سام.
اأ�ساليب باأف�سلعليهاواحثامهمةالأدعيةمنغرهيعلماأن للداعيينبغي
الكنزاأن.بهاال�ستم�ساكيالأثراأكرذلكيما باحبيباقتداء،الرغيب
هوالآخرةكنوزنيلاأ�سباباأعظممناإن.امباركةالدعواتهذهاكتنازهواحقيقي

الدعاء،فماا�ستجلبتالنعم،وُدفعتالنقممثله.
s s s s s

علمتمااأحيني،اخلقعلىوقدرتك،الغيببعلمكاللهم«)19(
خ�سيتكواأ�ساألكاللهم،يخرًاالوفاةكانتاإذاوتوفني،يخرًااحياة
واأ�ساألك،والر�سىالغ�سبياحقكلمةواأ�ساألك،وال�سهادةالغيبي
لعنقرةواأ�ساألك،ينفدلنعيمًاواأ�ساألك،والفقرالغنىيالق�سد
،اموت بعد العي�س برد واأ�ساألك الق�ساء بعد الر�سى واأ�ساألك ،تنقطع
،م�سرةسراء�غريلقائكاإىوال�سوق،وجهكاإىالنظرلذةواأ�ساألك

ولفتنةم�سلةاللهمزينابزينةالإمانواجعلناهداةمهتدين«.
كانيدعو:.....................)1( اهر�سولاأن،ڤيا�سربنعمارعن

سحيح�يوالألباي ،)(6(/(0(الأرنوؤوط سعيب� العلمة و�سححه،)18(((ام�سند ياأحمد رواه )1(
.)1(01(اجامعو�سحيح،)1(0((الن�سائي
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امفردات:

»الق�سد«:التو�سطوالعتدال.)1(

»نعيمًالينفد«:اأيلينقطعولينتهي.
»قرةعنلتنقطع«:ماتقربهالعنمنلذة،و�سرور.))(

»بردالعي�س«:اأ�سلالرد،خافاحر،وعي�ضبارد،اأيطيب.))(
»خ�سيتك«:خوفمقرنمعتعظيم.))(

»�سراء«:خافالنفع،وهياحالة:ام�سرة.)5(

»فتنة«:الختباروالمتحان.

ي ول ،الدنيا ي ل ،اأحواله من سيء� ي الإن�سان ي�سن ل ما الزينة :زي��ن��ة
الآخرة.)6(

ال�شرح:

،عظيمة معاٍن على م�ستمل ،الفائدة كبر وال�ساأن النفع عظيم الدعاء هذا
جامعفاإنه وباجملة ،والعبادات ،والأخ��اق ،العقيدة ي،جليلةومقا�سدودللت
هذا فائدة تعظم واإما ،والأخروية ،والدينية الدنيوية وامطالب امقا�سد جميع
،النف�سيةومقا�سدهادللتهايوالتدبر،معانيهافهمي،الأدعيةمنوغرهالدعاء

وامجاهدةيح�سيلحقيقهاقولًوفعًا،وهذامنكمالالعبودية.
علمكبحقاأن�سدكاأي،والتذلللا�ستعطافالباء:»الغيببعلمكاللهم«:قوله
اإىاأمورهالعبدتفوي�ضفيه،بهاأ�ستاأثرتما،عليكيخفوم،خلقكعلىخفيما

.)1061(امحيطالقامو�س)1(
.)(1((الهيبالعلم)((

.)116(امفردات(((
.)(8((ال�سابقام�سدر)((

.)((((النهاية)((
.)1(8/((احفاظعمدة)6(
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سبحانه�اإليهمتو�سًا،وعاجلمنهو�ساأنهاأحوالهياخرةوطلب،ساأنه�جلاه
منوهو،الدعاءقبلمقدمة،سيء�بكلواأحاط،سيء�كلو�سعالذيبعلمهوتعاى

اآدابالدعاء.
،امخلوقاتجميععلىالنافذهقدرتهبكمالتو�سًا:»اخلقعلىوبقدرتك«:قوله
اأرجى،العلمسفة�بعد،القدرةب�سفةتو�سلوهذا،وغرهاومائكتها،وجنها،اإن�سها
اأجلهوالذي،و�سفاتهاهباأ�سماءالتو�سلمنلأنه،وا�ستجابتهالدعاءقبولي

الو�سائلعلىالإطاقالتييرجىمعهاا�ستجابةالدعاء.
باأن طيبةحياةحينيباأن اأ�ساألك :»يخ��رًااحياةعلمتمااأحيني« :قوله
احياةكانتاإذا نبيكل�سنةًمتبعاب�سريعتكاأم�سكباأن،سري�علىخرييغلب
اختيارعلىسبحانه�اختيارهوتقدمتعاىهكاملتفوي�ضهذاوي،يًخرا
ودفع،م�ساحهح�سيلعنعاجزفهو،لنف�سهاختيارهي،و�سعفهلعجزه،نف�سه

م�سارة،اإلمااأعانهاهعليه،وي�سرهله.
سيئاتي�تغلبحاليوتوفني:اأي :»يخ��رًاالوفاةعلمتاإذا وتوفني«:قوله
اموتيكوناحالهذهففي،الدينيوال�سروالف�سادالفنتقعباأن،ح�سناتيعلى
عنال�سنةيالنهيجاءلهذا،البايامنوال�سامة،للموؤمنالراحةمنفيهماًخرا
 النبيعنالبخاريسحيح�ففي،بالعواقبجهلهبالعبدنزلل�ُسراموتمني
م�سيئًاواإَما،يزدادفلعلهح�سنًااإمًا،بهنزلر اأنهقال:»ليتمنىاأحدكماموتل�سُ
هذاففي،امغفرةوطلبالذنوبعنبالإقاعاهي�سر�سياأي.)1(»ي�ستعتبفلعله
اأنيرجىفحياتهًح�سناكاناإنالعبدباأن،اموتمنيعنللنهيالتعليلاحديث

يزدادبهااإح�ساناً،واإنكانم�سيئاً،يتوباإليهتعاىقبلموته.
اخ�سية دوام اإلهي يا واأ�ساألك :»وال�سهادة الغيب يخ�سيتكواأ�ساألك« :قوله
ًغائبااأو،النا�ضمعكويحالوي،والباطنوالظاهر،والعلنال�سرياخوفمع
هيواخ�سية،والأوقات،الأحوالكليوتعاىسبحانه�منهاخ�سيةوامراد،عنهم

.)(680(م�سلمو�سحيح)(671(البخاريسحيح�)1(
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جلاهمدحفقد،خرُكلراأ�ضسبحانه�خ�سيتهف�اإن،تعظيممعمقرناخوف

             }:تعاىقال،بالغيبيخ��ساهمناآياتعدةيوعا
)1(.)ق({                }:فقال،)املك({           

ومقت�سىهذهاخ�سيةعملال�ساحات،واجتنابامحرمات.
باحقالنطقاهياواأ�ساألك:»والغ�سبالر�سىياحقكلمةواأ�ساألك«:قوله
،النا�ضر�ساحالياأداهنفا،ر�سايحالويغ�سبيحالي،اأحوايجميعي
لأن ،عزيز مطلب وهذا ،سوؤوي� جميع يمق�سدي احق ويكون ،علي وغ�سبهم

الغ�سبيحمل�ساحبهعلىاأنيقولغراحق،ويفعلغرالعدل.
حاليًمعتدلًمقت�سدااأكونوباأن:»والفقرالغنىيالق�سدواأ�ساألك«:قوله
فقري حال ي اأ�سّيق ول ،طغيان ول ب�سرف الغنى ي اأنفق فا ،وفقري غناي

                     }:تعاىقالكما،والنق�سانالرزقنفادخوف
})الفرقان(.         

والق�سدهوالتو�سطوالعتدال،وهوامحبوبامطلوب،يكلالأمور.))(
ذلكولي�ضينتهيولينق�سيلًنعيمااأ�ساألكاأي:»ينفدلنعيمًاواأ�ساألك«:قوله

    }:تعاىقال،لهحالةلزائلفاإنه،نعيممنغرهواأما،الآخرةنعيماإل
{                             
فهو،اجنةياأي)ض�({               }:ساأنه�جلوقال،)النحل(

دائملينتهيولينق�ض.
سر�:يقال،والفرحال�سرورعنكناية:»تنقطعلعنقرةواأ�ساألك«:قوله
،والآخرةالدنياياأ�ساألهالذيالنعيمجملةمنهيالعنوقرة،)((وفرحبذلك

.)(1((الهيبوالعلم،)16(/1(رجبابنر�سائلجموع:انظر)1(
.)(1((الهيبالعلم،)1(6/((القديرفي�س:انظر)((

.)(1((الهيبالعلم(((
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فقرة،بالدنيا عينهقرتفمن،ينقطعلماومنه،منقطعهومامنهوالنعيم
الفواجع منباخوفم�سوٌبذلكمعوهو،زائلفيهاو�سروره،منقطعةعينه
ولت�ستمرالتيوهي،تعاىمحبتهاإلالدنياياموؤمنعنتقرفا،وامنغ�سات
)1(»ال�سلةيعينيقَرةوُجعلت«: ام�سطفىقالكما،الدنيابقيتما،تنقطع
قرةلهح�سلتومن،اجنةوي،الرزخيالنعيمت�سملالآخرةيالعنوقرة
،الرزخيول،الدنيايتنقطعلالتيالعنقرةلهح�سلتفقدبهذاالعن

وليالآخرة.
لأنه الق�ساء حلول بعد الر�سى ساأل� :»الق�ساء بعد الر�سى واأ���س��األ��ك« :قوله
،العبدمنودعوىعزمفهو،الق�ساءقبلالر�ساواأما،الر�ساحقيقةتتبنحينئذ
،خرمنالق�ساءبعدالر�سااهو�سوؤال،)((العزائمتنف�سخفقدالق�ساءوقعفاإذا
علىوي�سكر،الزيادةطلبييتكلفول،بهويقنعفر�سىاخريفاأما،)((سر�اأو
،منب�سطبوجهويتلقاه،يت�سخطول،ينزعجولفي�سرال�سريواأما،بهاأوتيما
فقد له ح�سلمن عظيممقام بالق�ساء والر�سا ،م�ستمر و�سكر ،من�سرح وخاطر

         }:تعاى قال ،العمل جن�ضمن اجزاء فاإن ،عنه اه ر�سي
})امجادلة(.

ذلكويكون،اموتبعدالراحةاأ�ساألكاأي:»اموتبعدالعي�سبردواأ�ساألك«:قوله
يكوناإماوبردهوطيبهالعي�ضاأنعلىيدلوهذا،علينياجناناإىالروحبرفع
،والكدر،بالنكدم�سوب،بالغ�س�ضح�سّواموتقبلالعي�ضفاإن،للموؤمناموتبعد
والأ�سقام،والغموم،الهموممن،الباطنةالآلممنفيهما،الب�سرمنلأحدي�سفول

الظاهرة))(،ومفارقةالأحبة.
.)(098(اجامعسحيح�)1(

.)(7/10(الفتاوىوجموع،)((9/((ال�سالكنمدارج:انظر(((
ولاأفعالهيول،سفاته�يلي�سسبحانه�اهلأن،فعلههوالذيتعاىاهق�ساءييقعلال�سر)((

اهاأنوليعلم،امخلوقيهوبل،ولطف،وف�سل،وعدل،وحق،خركلهالأنها،سر�وحكمهق�سائهي
تعاىليخلق�سرًاح�سًااأبدًافلبدفيهمنخر،لكمالحكمتهجلجلله.

،)(((/1(( الأيتوبي حمد »امجتبى سرح� ي العقبى ذخرة« :ام�سمى الن�سائي سن� سرح� :انظر )((
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الدعاءهذاجمع:»لقائكاإىوال�سوقوجهكاإىالنظرلذةواأ�ساألك«:قوله
يسيء�واأهناأواأطيب،األذف�ساأل،الدارينياموؤمنعي�ضواأطيب،نعيماأعلىعلى
،الآخرةيسيء�واأكمل،واأطيبواأنعم،وجلعزاهلقاءاإىال�سوقوهو،الدنيا
،روؤيتهمن،األذول،اأنعمول،اأجملسيء�لالذي،الكرماهوجهاإىالنظرهو
اهيقول،اجنةاجنةاأهلدخلاإذا«:قال اهر�سولاأن،ڤسهيب�فعن
تدخلنااأموجوهنا؟تبي�ساأم:فيقولوناأزيدكم؟سيئًا�تريدون:وتع�اىتبارك
النظرمناإليهماأحبسيئًا�اأُعطوافما،احجابفيك�سفالنار؟منوُت�نِج�ن�ااجنة

.)1(»ربهماإى

،وكرتها،الروؤيةيمبالغة،النظرب�سوؤاليكتفوم،النظرلذةهنااهساأل�
وجلعزاهاإىالنظرلأن،كذلكباللذةالنظرتقيدوي،وروؤيةروؤيةبنفرقلأنه

اإمانظرهيبةوجاليعر�ساتيومالقيامة،اأونظرلطفوجمالياجنان.))(
فيهيوجدلًسوقا�اأ�ساألكاأي:»ُم�سلةفتنةول،م�سرةسراء�غري«:قوله
الذيوالباءال�سرمنخاليةحياةاأحياباأن،دنياييول،دينيييُ�سريما
،الهاكاإىومف�سية،احرةياموقعهام�سلةالفنمنوخالية،عليهسر�ل

و�سوءامنية.
،العاوال�سفاتاح�سنىالأ�سماءذايااهيا:»الإمانبزينةزّينااللهم«:قوله
بالعتقادالباطنزينةفت�سمل،الإمانبزينةوظواهرنابواطنناتزِيناأن اأ�ساألك

ال�سحيح،واليقنالثابتياجنان.
وزينة ،النكران عنوالنهي بامعروف والأمر  ،والقراآن بالذكر الل�سان وزينة
النافعةالكاملةالزينةفاإن،الأركانالدائمةوالطاعةال�ساحةبالأعمالالظاهر

الدائمة،هيزينةالإمانوالتقوىاإذا�سملتالقلب،واجوارح،والأبدان.
ونهدي،اأنف�سنانهديباأن،مكملن،كاملن:اأي:»مهتدينهداةواجعلنا«:قوله

.)(8/1(اللهفانواإغاثة
.)181(م�سلم)1(

.)(1((الهيبوالعلم،)1(6/((القديروفي�س،)(8/1(اللهفاناإغاثة:انظر)((
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 النبيدعاءيكما،ًمهدياًهادياالعبديكوناأن،الدرجاتاأف�سلوهذا،غرنا
معاويةڤ.

»اللهماجعلههاديًامهديًا،واهده،واهدبه«.)1(

لغرهًمعلما،لهًمتب�عاباحقًعاماالعبديكوناأنوذلكبامهتدينالهداةوو�سف
لأنه،لغرهًهادياكونهي�سلحمنف�سهيًمهتديايكنماإذاالهاديلأن،لهًومر�سدا

يوقعالنا�ضيال�سالمنحيثلي�سعر.))(
،اأنواعهبكلال�سركونبذ،)((التوحيداإىدعاومن،الهدىاإىدعافيمنويدخل

واإىال�سنةمنالبدعة،وهذااأف�سلاأنواعالدعوةاإىالهدى.
الفوائد:

سفاته�اأو،اح�سنىاهاأ�سماءمندعواتهكليي�سمناأنللعبدينبغي
منوكذلك،الثناء منالأهميقدمواأن  .سوؤاله�قبولياأرجى فاإنها،العا
على)الر�سى(و)ال�سهادة(على)الغيب(تقدمهيكما،غرهاعلىامقا�سد
يدلالذي،الدعاءهذامعظميكما،ال�س�وؤاليالحت�رازاأهمية.)الغ�سب(
ذكرتقيدفيهفاإن،)وجهكاإىالنظرلذة(:سوؤاله�يكماوكماله،باغتهعلى
،واإجالوهيبةعظمةنظرةالقيامةعر�ساتييرىتعاىاهلأن)ب�)اللذة
نعيمًا«:وكقوله،والإكرامالإنعاماأنواعاأعلىهيفروؤيتهاجنانرو�ساتياأما
للقبولاموؤذنالرغبةتعظيممنفاإنه،»الق�ساءبعدالر�ساواأ�ساألك«»ينفدل
،والباطنةالظاهرةاأمورهجميعيتعاىربهسوؤال�اإىحتاجالعبداأن.والإجابة

دقيقهاوجليلها.
s s s s s

.)1969(ال�سحيحةالأحاديثو�سل�سلة،)(8(((الرمذيسحيح�)1(
.)1(6/((القديروفي�س،)(8/1(اللهفانواإغاثة،)91/8(الفتح:انظر)((

.)180/1(رجبابنر�سائلجموع)((



134135b

&اللآلئالزكية -
وعافني،منيالوارثجعلهماحتىوب�سريب�سمعياأمتعنياللهم«)(0(

يدينيويج�سدي،وان�سريمنظلمني،حتىُترينيفيهثاأري«.
)1(......................: اهر�سولدعاءمنكان:قالڤعليعن

يدعوفيقول: اهر�سولكان:قال،هريرةاأبيعنروايةوي

منعلىوان�سري.منيالوارثواجعلهما،وب�سريب�سمعيمتعنياللهم«
يظلمني،وخذمنهبثاأري«.))(

ويلفظ:»وان�سريعلىعدوي،واأريفيهثاأري«.))(

امفردات:

اأن اإى واأن�ساأه اأبقاه :بكذااأمتعه :يقال ،الوقت متدانتفاع :امتاع :»امتعني«
ينتهي�سبابه.

»الوارثمني«:اأيالباقي،ا�ستعارةمنوارثاميت.

»ان�سري«:الن�سرهوالظفروالغلبة.

»حتىُترينيفيهثاأري«:حتىتهلكهاأواأنتقممنه.

كلالعبدعنتعاىاهدفاعيساملة�جامعةكلمةوهي،العافيةمن:عافني
�سرو�سوءمنجميعاأنواعهاح�سيةوامعنوية.))(

ال�شرح:

الدينيمهمةودللت،عزيزةمطالبفيهاال�سحيحةاجليلةالأحاديثهذه
العتناءللداعيفينبغي،وباطنهظاهرهيالعبدعلىتعودومنافع،والآخرةوالدنيا

بها،وفهممرامهاوم�سامينها،والتعبدمقت�ساها.
»ال�سحيحةال�سل�سلة«يالألبايو�سححه،م�سلمسرط�علىسحيح�وقال،)1((/((احاكماأخرجه)1(

.)1(69(اجامعسحيح�وي،)(170(
.)(60((الرمذيسحيح�)((

.)6(0(امفردالأدبسحيح�)((
.)980(امحيطوالقامو�س،)661(الدعاءو�ساأن،)969�919(والنهاية،)7(7(امفردات:انظر)((
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واجعلهما،وب�سريب�سمعياأنفعنياهيا:»وب�سريب�سمعياأمتعنياللهم«:قوله
،كالعمى :اح�سية والأمرا�ض الأ�سقام جميع من واحفظهما ،سحيحن� سليمن�
يالتعاظاأو ،العتباركعدم:امعنوية الأمرا�ضومن،والأوج��اع،والرمد،وال�سم

اآياتكالكونية،وال�سرعية،حتىاأ�ستعملهمايمر�ساتكوطاعتك.
عندقواهمابكاملاحا�ستنهاتنياأبقاأي:»منيالوارثواجعلهما«:قوله
منيالوارث هماوال�سمعالب�سر فيكون،اأم��وت اأن اإى سحيحن�سليمن�الكر
سواك�اأحداأياإىول،معنولقائداإىاأحتاجلحتى،بعدهاوالباقيالقوىسائر�

ياربالعامن.
منال�سامةوهيالعافيةاهسوؤال�فيه:»ج�سديويدينييوعافني«:قوله
النجاة عليه لأن ،مطلوب اأعظم لأنه الدين يال�سوؤال وقدم ،والبايا امكاره كل
كلمنًسليما�يبقيهاأنالدينيالعافيةاهف�سوؤال،اموعودويومالدنياي،والفاح
،والأم،الأكملالوجهعلىاهبعبادةيقومحتى،والفروعالأ�سوليوخللنق�ض

امر�سيعنده.
،والأ�سقام،الأمرا�ضكلمنمعافىيبقيهباأنه ج�سدهيالعافية اهو�سوؤال
والأ�سقامالعللكلمنال�سامةيجامعةكلمةوهي:تقدمكماوالعافية.والآلم

البدنية،والروحية،كالكفر،وال�سرك،والنفاق،وكلمايخد�ضيالعتقاد.
ال�سمع ي العافية اه سوؤال� ي سريف� ومق�سد عظيم معنى احديث وي
اأح�سنعلى،ومولهربهلعبادةًمتفرغاالعبديكوناأنوهو،واج�سد،والدين،والب�سر
،والب�سربال�سمعالتمتعسوؤال�بعداج�سديالعافيةاهسوؤال�وفى،واأمهوجه
لهمااحاجةو�سدةلأهميتهما،اخا�ضعلىالعامعطفبابمن،فيهداخانوهما

يامنافعالدنيوية،والأخروية،التيلي�ستغنيعنهاكلعابدلربالرية.
بغرعليتعدىمنعلىًمنت�سراًغالبااجعلني:»ظلمنيمنوان�سري«:قوله
الإن�ساف على للعبد ق��درة ل لأن��ه ،منه فاأنتقم دينك على تعدى من وعلى ،حق

والنت�سار،اإلباإقدارالربلهجلجاله.



136137b

&اللآلئالزكية -
،ظلمنيمنعلىًمق�سوراثاأري اإدراك اجعل:»ث��اأريفيهترينيحتى« :قوله
قوةاإىاإ�سارة وفيه،اجايغربهفاأخذثاأره طلبيتعدىمنجعلنيول
الأر�ضرباإىالرغبةيوال�سدق،اللتجاءت�سحيحعلىًحثا،والأعداءامخالفن
الظلمة من ،والأوق���ات ،الأح��وال كل ي ًحفوظا ًمن�سورا يكون حتى ،وال�سماء
فيهاأرياأي»ثاأريفيهواأري«الأخرىالروايةيوجاء،امعا�ض،وامعاديوالأعداء
على،وغلبتكعزتككمالواأرى،سدري�يماي�سفيحتى،منهوانتقامكهاكه

منظلمني.)1(
وياحديثالآخر،جاءبلفظ:»ان�سريعلىمنيظلمني«.

ًمتمكنا اجعلني :اأي ،وال�ستعاء التمكن ليفيد »على« ال�ستعاء بحرفجاء
ليفيد »ي��ظ��ل��م��ن��ي« ام�سارع الفعل ج��يء وي ،والغلبة بالن�سرة عليه ًم�ستعليا
كلوي،ال�ستقبالوي،احاليالن�سرةاهسوؤال�فيه:اأي،والتجددال�ستمرارية

الأحوال،علىالدوام،واهاأعلم.
بها وا�ستم�سك ولزمهاالزكية الدعوات هذهعلىتعاى اهرعاكفاحر�ض

فكلمناحتاجاإليهاخا�سةيزمنناهذا.
الفوائد:

وفيه،سوؤاله�يالنبويةالأدعيةكرتولهذا،العافيةتعاىاهسوؤال�اأهمية
سواء�الظلممننوعاأييعموهذا،الهاك:ذلكومن،الظامعلىالدعاءم�سروعية
اأنزعممنعلىردوفيه،منهنوعاأييخ�س�ضمال�سارعلأن،سرعي�اأو،دنيويكان

التفوي�ضاأف�سلمنالدعاءواهتعاىاأعلم.
s s s s s

سرح�والتنوير،)166�1(6(الدعاءساأن�،)((((الذاكرينحفة)1((�1(1�11/((القديرفي�س)1(
اجامعال�سغر،)1((،1((/((بت�سرف.
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وال�سدادالطريقهدايتكبالهدىواذكر:»وال�سدادالهدىاأ�ساألكاإياللهم«)(1(
�سدادال�سهم.

ويرواية:»اللهماهديو�سددي«.)1(

:قل: اهر�سوليقال:قالڤعليعن

امفردات:

»اهدي«:الهداية:هيالدللةوالإر�ساد.
»ال�سداد«:ال�سدادهوال�ستقامةوالق�سديالأمور،و�سدادال�سهم:تقومه.))(

ال�شرح:

الفاحيح�سلول،امواهبواأ�سرفامطالباأهميت�سمنامباركالدعاءهذا
باحقامعرفةوهو:الهدىاهف�سوؤال،وال�سدادالهدايةوهما،بهمااإلوال�سعادة

تف�سيًا،واإجمالً،والتوفيقلتباعهظاهراًوباطناً.))(
،وال�سرعيةالدنيوية،الأمورجميعيوال�ستقامةالتوفيقوهوال�سداداهو�سوؤال

      }:تعاىقالام�ستقيمالطريقوعلىاحقعلىًسوابا�يكونما
                                 

})الأحزاب(بناهتعاىاأنهيرتبعليهفائدتان:             
�1�ساحالأعمال.

�2مغفرةالذنوب.))(
،الهدايةُدعائكحاليتذكراأن:»الطريقهدايتكبالهدىواذكر«: وقوله
نهجيمطلوبهاإىي�سلحتى،عنهيزيغلفيهيهتديالذي،الطريقمنركبمن

م�ستقيمقوم،وكذلكالداعيي�ساألاهغايةالهدى.
.)(7(((م�سلم)1(

.)((/9(النوويو�سرح،)(06(امحيطقامو�س)((
.)(80/((الأدعيةفقه)((

.)6(/((عثيمنابن،ال�ساحنريا�سسرح�)((
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اهت�ساألحنقلبكيامعنىوا�ستح�سر:اأي:»ال�سهمسداد�وال�سداد«:قوله
ت�ساألفكذلك،ًسمال�ولًميناعنهيعدلل،الغر�ضنحوال�سهمسداد�مثل،ال�سداد
ال�سدادغايةاهت�ساألوكذلك،ال�سهمساكلة�علىال�سدادمنتنويهمااأنتعاىاه

واأكمله،كمات�ساألهغايةالهدى.)1(
اخا�ضعطفبابمن،اأفرادهامنفردوهو،الهدايةبعدال�سدادسوؤال�وي
،النجاحعليهوالأخاق،والأفعال،الأقواليال�سدادلأن،ساأنه�لعظم،العامعلى

والفاحيالدنيا،ويومامعاد،وهذاهوماأملاأولوالألباب.
الفوائد:

يبالغواأن،الدعاءحالالذهنيامعايا�ستح�ساراأهميةعلىالدعاءهذادل
التدبرالدعاءحالامطلوبواأن،الدعاءاإجابةيالأ�سباباأعظممنلأنه،ذكرهاي
منفاإن،العامنربوالأر�ضال�سمواتربي�ساألالداعيلأن،معانيهوال�ستح�سار
،امناجاةلذةوا�ستلذاذ،والت�سرع،واخ�سوع،اخ�سوعلهح�سلذلكمنقلبهيقام
اأف�سلمناح�سيةالأمثلةسرب�واإن،وغايتها،العبادةلبهووهذا،منهااألذلالتي

اأنواعالبيانيفهمالأمورال�سرعية،والتيمنهاالأدعية.
s s s s s

وليوامكر،عليتن�سرولوان�سري،عليُتعنولاأعنيرب«)(((
رب،عليبغىم��نعلىوان�����س��ري اإي ال��ه��دى وي�سرواه���دي،عليمكر
اإليك،خبتًالك،مطواعًالك،رهابًالك،ذك��ارًالك،سكارًا�لكاجعلني
،حجتيوثبت،دعوتيواأجب،حوبتيواغ�سل،توبتيتقبلرب،منيبًااأواهًا

واهدقلبي،و�سددل�ساي،وا�سلل�سخيمةقلبي«.

يدعو:.................، النبيكان:قالعنهمااهر�سيعبا�سابنعن
ويروايةبلفظ:»اللهماأعني....«.))(

.)(07/7(الفاحنودليل،)(((/((القديرفي�س،)((/9(للنوويم�سلمسحيح�سرح�:انظر)1(
امفردالأدبسحيح�يالألبايو�سححه،)(((/((الأرنوؤوطسعيب�و�سححه،)1997(اأحمدرواه)((
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امفردات:

»امكري«:امكر:اخداع،»وهو�سرفالغرعمايق�سدهبحيلة«.)1(

»رَهابًا«:الرهبةاخوفوالفزع.

»خبتًا«:اخا�سعوامخل�ضيخ�سوعه.

»اأواهًا«:امت�سرعوالبكاءوقيلكثرالدعاء.

»منيبًا«:التائبوالراجعاإىاهياأموره.

»َحْوبتي«:اإثميوذنبي.

»ا�سلل«:اخرجواأنزع.
»�سخيمةقلبي«:غلالقلبوحقده.))(

ال�شرح:

من هي ،ًومطلبا ًسوؤال� وع�سرين اثنن على ا�ستمل العظيم الدعاء هذا
هذهفاأول،)((والآخرةالدنياي،و�سعادتهساحه�واأ�سبابالعبدمطالباأهم

امطالبالعظيمة:
الوجهعلى،وعبادتكلطاعتكوالتوفيقالعونمنكاأطلب:اأي:»اأعنيرب«�1
،النف�ضمن،والدنياالدينياأعدائيمقابلةيواأعني،عنييُر�سيكالذيالأكمل

و�سياطنالإن�ض،واجن،باأنمديمعونتكوتوفيقك.
الأمارة النف�ض منطاعتكعنمنعنيمنالعون مدول :»عليُتعن ول«� (

بال�سوءومناأعدائيواأعدائك،منالإن�ضواجان.
ومن،اأحوايكليان�سري:اأي،الغلبةوهيالن�سرةطلبوهو:»وان�سري«�(

.)(8(0(ماجةابنو�سحيح،)1(10(داوداأبيو�سحيح،)66((،)66((
.)77((امفردات)1(

.)6(1-6(9/((الربانيةوالفتوحات،)(61(الدعاءو�ساأن،)((7/((الأ�سولجامع)((
.)(87/((الأدعيةفقه)((
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الأمارةنف�سيعلىان�سريوقيل،دينكواأعداء،اأعدائيالكفارعلىاأغلبني:ذلك
،)53:يو�سف({                     }اأعدائياأعدىفاإنها،بال�سوء
سوؤال�ففيه.العموميفيدم�سافمفرد»ان�سري«لأناجميعاإرادة منمانعول
سياطن�منًخارجياالعدوكانسواء�،والدنياالديني،الأعداءكلعلىالن�سراه

الإن�ضواجان،اأوداخلياًمنالنف�ض،وال�سيطان.
ول،خلقكمنًاأحداعلَيت�سلطباأن،ًمغلوباجعلنيول:»عليتن�سرول«�(

تن�سرالنف�ضالأمارةبال�سوءعلي،فاأتبعالهوى،واأتركالهدى.
اأنزل :اأي ،باأعدائهبائهاإيقاع اهمنوهواخداعهوامكر:»يوامكر«� (
منب�سفةتعاىاإليهتو�سلوهو،ي�سعرلحيثمن،ًو�سوءاًسرا�بياأرادمنمكرك
تعاىبهافيقابلهم،بهايت�سفمن،واجزاءامقابلةوجهعلىامقيدة،الفعليةسفاته�

عدلًووفاقاً،دللةعلىكمالالقدرةواحكمة.
ول،نف�سه عناإياي دفعهطريقاإى عدوّيتهد ول:اأي :»علَيمكرول«� 6

تعاملنيب�سوءنيتي،فاأغرواأجاوزاحد،منحيثلاأ�سعرفاأهلك.
ع�نهااأزيغولل�ه�اووفقني،وامعرفةالهداي�ةلط�رقووفقنيدلني:»واهدي«�7

ح�تىاألقاك.
يوهيئ ،طريقها و�سلوك الهداية اتباع يسهل� اأي :»يالهدى وي�سر« � 8

اأ�سباباخر،حتىلاأ�ستثقلالطاعة،ولاأن�سغلعنالعبادة.
وهذا،عليوتعدىظلمنيمنعلىوان�سري:»علّيبغىمنعلىوان�سري«�9
اأهميةعلىيدلوهو)1(»عليتن�سرولوان�سري«ًاأولقولهيالعمومبعدتخ�سي�ض
منفيه،الورىمنحقبغروبغىاعتدىمنعلىوالظفرالن�سرةفاإن،امطلبهذا
اهبقدرةوالثقه،الأعداءوقايةمنالبالوراحة،النف�ضوطماأنينة،القلبسرور�

تعاىون�سره،ماليخفى.

.)6(0/((الربانيةوالفتوحات،)(0(/((للطيبيام�سكاةسرح�:انظر(((
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سوؤاله�يسرع�،خلقهمعتعاملهمعينفعهفيماتعاىاهاإىتو�سلاأنفبعد
هيامطالبهذهواأن،والعبادةالطاعةمقاماتاأجلمنخالقهمنوينفعهيقربهما
جميعيوامجروراجارتقدموي«،امبالغةسيغ�ذلكعلىدلكما«،عندهالأهم

الأمور،دللةعلىالخت�سا�ض«.)1(
من»ًسكارا�«ال�سيغةتفيدهماال�سكركثر:اأي:»سكارًا�لكاجعلنياللهم«�10
وي،والعملالقولي،وال�سراءال�سراءيال�سكركثراجعلني:اأي،امبالغةاأبنية
دللةتقدمكما»لك«وامجروراجارتقدموي.والآلءالنعماءعلى،العلنويال�سر

علىالخت�سا�ضواح�سر،اأياأخ�سكبال�سكروحدكلإنكخالقالنعمومعطيها.
وعلىًوقاعداًقائما،والأحوالالأوقاتكليلكالذكركثراأي:»ذكارًالك«�11

جنب،يالليلوالنهار،ويال�سرواجهار،ويال�سفروياح�سر.
،سفري�ي،ونهاريليليي،اأحوايكليمنكاخوفكثر:»رهابًالك«�1(

ويح�سري،ويالغيب،وال�سهادة.
،لأوامركوالطاعة،والمتثالالنقيادوهو،الطوعكثر:اأي:»مطواعًالك«�1(

والبعدعننواهيك.
يذلاأن:وعامته،والتوا�سعاخ�سوعوهو،الإخباتكثر:اأي:»خبتًالك«�1(
لكًمازما،ًخا�سعا،ًمتوا�سعاًخا�سعالكاأي،ًواإذلل،ًاإجالاهيديبنالقلب

بهايكلاأحوايو�سوؤوي.
مبالغة:والأواه،لكوالبكاء،والت�سرع،الدعاءكثر:اأي:»منيبًااأواهًااإليك«�1(
اإليك ًراجعااأي »منيبا« ،امتفجع احزينسوت�وهو،اأوه :قالاإذا ،ًتاأويها اأوه من
اإىالغفلةومن،والأوبةالطاعةاإى،وذنوبيمعا�سييمنهاالتي،اأموريجميعي

الذكر،والفكرة.
لاهتمام سبق� كما قبله وال���ذي ه��ذا ي وام��ج��رور اج���ار وت��ق��دم

.)((7(الذاكرينحفة)1(
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ذلكي،وحدكلكواأخل�ضاأخ�سكاأي،الإخا�ضوحقيق،والخت�سا�ض
اأنواعهابكلواأهمها،واأزكاها،العباداتروحاإىالتوفيقتعاىاهساأل�،كله
دلتكما،والأم،والأمثل،الأكملالوجهعلىبهابالقيام،والباطنةالظاهرة
هوالعبوديةالذلكمالعلىيدلالذي)...ًمطواعا،ًرَهابا،ًسَكارا�(ال�سيغ

تعاىوحده.
،اآدابها وا�ستجماع ب�سرائطها سحيحة� اجعلها اأي :»توبتي تقبل رب« � 16

وتقبلهامني.
�17»واغ�سلحوبتي«:اأيام�سحذنبيواإثمي،وذكرالغ�سلليفيداإزالتهبالكلية.

كما،م�ستجابةعندكمقبولةواجعلها،دعواتيكلاأجباأي:»دعوتيواأجب«�18
اأفادتهالإ�سافة.

ياأعدائك علىُحججيثبت اأي ،العموم يفيد ك�سابقه :»حجتيوثبت« � 19
اح�سابعنديديكوبن،القرياملكنسوؤال�عندقويوثبت،العقبىوي،الدنيا

يومالقيامة،واحججهي:البيناتوالدلئل.
،ام�ستقيموال�سراطوالهدى،احقومعرفةمعرفتكاإى:»قلبيواهد«� (0
والأركاناجوارحكلتهتديبهدايتهلأنه،سوؤاله�يوخ�َض،تر�ساهخركلواإى

يالأبدان.
�(1»و�سددل�ساي«:اأي�سوبل�سايحتىلينطقاإلباحق،وليقولاإلال�سدق.

وغر،والغ�ض،واح�سد،والغل،احقداأخرج:اأي:»قلبيسخيمة�وا�سلل«�((
ذلكمنظلماتالقلب.)1(

s s s s s

وحفة ،)((/(( امفرد الأدب تو�سيح ي ال�سمد اه وف�سل ،)6(0/(( الربانية الفتوحات :انظر )1(
الذاكرين.)((7(بت�سرفكثر.
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شر�ومن،ب�شريشر�ومن،شمعي�شر�منبكأع��وذ� إي� للهم�«)23(
ل�شايومن�شرقلبي،ومن�شرمنيي«،يعنيفرجه.

عن�شكلبنحميدڤقال:قلتيار�شول�ه!علمنيتعوذً��أتعوذبه،قال:فاأخذبكفيفقال:قل:))(

ويرو�ية:قلتيار�شول�ه!علمنيدعاًء�أنتفعبه،قال:قل:

»�للهمعافنيمن�شر�شمعي،وب�شري،ول�شاي،وقلبي،ومن�شرمنيي«.
قالوكيع:»منيي«يعني:�لزنا،و�لفجور.)2(

ال�شرح:

اهس�ؤال�وهي،جليلةمهمةومقا�سدعظيمةمطالبفيه،اجليلالدعاءهذا
لينتفع،العبدج�سديواأودعهاتعاىاهخلقهاالتياح�ا�سيالعافيةسبحانه�

بهاياأم�ردنياهودينهواأخراه،وه�منج�امعالكلم.
علىدالةوفيه،بامتعلموااهتمامااعتناءمنمزيدال�سحابيبكف اأخذ

حبال�سحابةر�سياهعنهمللدعاءوحر�سهمعلىاخروالنفع.
تع�سمنياأن اإليك اأت��سل اإلهي يا:»شمعي� �أع��وذبكمن�شِرّ إي�للهم�«:ق�له
،والزور،والغيبة،والكفر،كال�سرك:تر�ساهوامنهال�سماعحرمتماكلسر�من
،ذكرمناحقاأ�سمعباأااأو،الع�سياناأ�سبابو�سائر،وامعازف،والبهتان،والكذب
،ااأوجاعاأوكال�سمم:سمعي�يح�سيةاآفةكلمنت�سلمنيواأن،وم�عظة،ون�سح
دلكما،وال�سرعية،واح�سية،امعن�يةااآفاتمنال�سامةالدع�ةهذهفت�سمنت

احديثااآخر»�للهمعافنيمن�شر�شمعي«.
الن�ساءمنامحرماتمنتر�ساهاًسيئا�اأرىاكي:»ب�شريشر�وم��ن«:ق�له
اأهمل اأو ،اخلقيةمناأحدااحتقاروجهعلىالنظر ومنه،ال�سبيان منوامردة
وكذلك ،العلية ال�سم�ات وي ااأر���س ي العجيبة خل�قاتكيوااعتبار النظر
وهذه ،اح�سية وااأمرا�س العاهات من وغرها ،والرمد ،كالعمى :فيها ال�سامة

.)304/24(م�شند�حققوو�شححه،)(554((م�شند�يأحمد�رو�ه)((
.)5(5(مفرد�لأدب�شحيح�يلألباي�و�شححه،)663(مفرد�لأدب�يلبخاري�رو�ه)2(
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الب�سر اآف��ات جميع ي ال�سامة تت�سمن ،سياأتي� كما واحقها ك�سابقتها الدع�ة

البدنية،وامعن�ية،والدينية.
اه اآيات يدرك بال�سمع فاإن التكليف مناط اأنهما ،بهما اا�ستعاذة قدم
يامنبثقةتعاىاهاآياتتدركوبالعن،ااأدلة:وهيالر�سلعلىامنزلةتعاى
والعقابالث�ابعليهاالتيوالعقلية،النقليةااآياتلدركجامعانفهما،ااآفاق

يالدارااأخروية.
،كالكذب :بل�ساي اأنطقه حرم كل من اع�سمني :»ل�����ش��اي شر� وم���ن« :ق�له
اخطايااأكرالل�سانفاإن،امحرماتمنوغره،والقذف،وال�سب،والنميمة،والغيبة
وكذلك،التكليفيةال�سرعيةااآفاتجميعمناا�ستعاذةهذهوت�سمنت،فيهوامهالك

اح�سية،كالبكم،والثقل،واللثغ.
،والذكر،باحقالنطقمننقي�سهح�س�لتت�سمنالل�سانسر�منواا�ستعاذة
عماوال�سك�تيُعنينيافيمااأتكلموا،واآائك،نعمائكعلىوال�سكر،عليكوالثناء

يُغنيني،وحفظالكاممناللغ�،والله�،والباطل.
،كالنفاق:قلبييال�سيئاتمنسر�كلمناع�سمني:»قلبيشر�وم��ن«:ق�له
التيالفا�سدةااعتقاداتكلومن،الظنو�س�ء،والكر،والرياء،واحقد،واح�سد
:القلبية وااأمرا�س ،ال�سه�ات ومن  ،والكفر ،والنفاق ،وال�سك ،ال�سرك :اأعظمها
القلبفاإن،الرزقف�اتمنواخ�ف،اخلقمنوالرهبة،بهاوالتعلقالدنياكحب

�سلطانالبدن،وعنهيت�لدكل�س�ء،وباء،وحن.
،الزنىمن،حلهغرياأوقعهباأن،فرجيسر�مناأي:»منيِيشر�ومن«:ق�له
منالزنى مقدماتيي�قعنياأو ،امحرماتمنذلكوغر،واا�ستمناء،والل�اط
ابتلي ما اأعظم منالفرج سه�ة� فاإن ،ذلكواأمثال ،والعزم وام�سي واللم�س النظر
هذايوخا�سة،البعيدةامهالكواإى،الرديئةام�سالكاإىت�ؤديفقد،ااإن�سانبه
ح�س�لهاو�سه�لة،و�سائلهاوكرة،وانت�سارها،والف�سادالفتنةدواعيكرةمنالزمن

يكلمكان.
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ومثارال�سه�ةمناطفيهامااج�ارحهذهمناا�ستعاذةبتخ�سي�سيخفىوا
هذهخلققدرهجلاحكيماهفاإن،ومنبعهوقاعدتهسر�كلاأ�سلواأنها،اللذة
وال�قاية،اخراتو�سبلكالطاعات،اخرمنابعيبهالانتفاعواح�ا�سااآات

منال�سروروامعا�سيام�ؤديةاإىامهلكاتيالدنياوااآخرة.))(

الفوائد:

أعذي�«:قال�لفاإنهااإيجازعنالدعاءيالب�سطاأهميةعلىالدعاءهذادَل
ح�ا�سهيسر�كلمناا�ستعاذةيواأ�سهبف�سللكنه،امطل�بلكفى،»شر�كلمن
ًوقرباوذلةًت�سرعاالداعيويزداد،يخافهماي�ستح�سرحتى،واخافية،الظاهرة
ويت�سرع،ربهعلىااإقبالدائميك�ناأنالعبدمنامطل�باإن«:ومنها،تعاىاهاإى
الظاهرة ،)ال��دار هذه ي( بااأخطار حاط فاإنه ،امكاره هذه من ليحفظه اإليه

والباطنة،واي�ستطيعالتغلبعليهااإابع�نمناه«.)2(
s s s s s

))24»�للهم�إي�أعوذبكمن�شرماعملتومن�شرمام�أعمل«.
كان�أكرماكانيدعوبه:...............)3( لنبي�أن�عنهاه�ر�شيعائ�شةعن

ال�شرح:

عملهماسر�كلتعمالتي،اجامعةام�ستعاذاتمنفيهامباركالدعاءهذا
ياجتمعتاإذاال�سروراأن،وام�ستقبل،واحا�سر،اما�سيي،يعملهموما،العبد

.به�يدعمااأكر كانولهذا،واآخرته،ودنياه،دينهعليهاأف�سدتالعبد
سر�مناأي،ال�سيئاتمن:اأي:»عملتماشر�منبكأعوذ�إي�للهم�«:ق�له
يقت�سيمااأو،الدنيايعق�بةيقت�سيقدما،عملمناأتيتهاأواكت�سبتهما

ودليل،)(26(لدعاء�و�شاأن،)(35/2(لقدير�وفي�ض،)64(/3()699/((لربانية�لفتوحات�:نظر�)((
�لفاحن3(7/7((،و�لتنوير�شرح�جامع�ل�شغر))(49/3بت�شرف

.)40(/39(للأيتوبيلن�شائي�شن�شرح�)2(
.)4255()5523(لن�شائي�و�شحيح،)27(6(م�شلم)3(
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ممااأو،والغفران�العفاإىفيهيحتاجعملكلسر�ومن،ااآخرةيعق�بة
سر�ااأمرباطنيويك�ن،اخراإابهيق�سداالعملالعبديعملفقد،اأق�سد
،ذلكيداخلهااأفرادهذهفكل،امعايجميعحملمنمانعوا)((.يعلمها

واهتعاىاأعلىواأعلمواأحكم.
واافتقارواإجالهواإعظامهاهخ�فليلتزمامع�س�م�وه النبيا�ستعاذ
خركلها،واحقهاسابقها�،اأعماله �فه،بهليقتدىالدعاءسفة�وليبن،اإليه

ا�سرفيها.)2(
العم�ل ت�ركي س�ر� م�ن اأي ،اح�سنات من اأي :»أع��م��ل� مم��ا ش�ر� وم��ن« :ق�له
ير�سي�كاعملكلومن،بعدوااآث��امال�سيئاتمناأعمله مماس�ر�م�ناأو ،بها
منغريعملمنسر�:امراداأو،ام�ستقبليمنهحفظنيباأن،غ�سب�كويج�لب
على العم�م اإبقاء ااأ�سل اأن ،تقدم كما ،اج�م�يع ح�مل من مان�ع وا ،)3(الع�ساة
ال�سرور جميعمناا�ستعاذة ت�سمنت اأنها :وباجملة ،دليل يخ�سهمما ،عم�مه
هذا فاإن ،وام�ستقبلية ،احالية ،غره اأو العبد اكت�سبها ما،وااأخروية الدني�ية
،ال�فرةالكثرةامعايجمعالتي، اأوتيهاالتيالكلمج�امعمنوغرهالدعاء

ياألفاظم�جزةوي�سرة.
الفوائد:

هذه وي ،اأن�اعها جميع من ال�سرور من اا�ستعاذة اأهمية على دال��ة فيه
،يداهعملتهماب�سبب��هاإما،ال�س�رمنالعبدي�سيبمااأناإىاإ�سارةاا�ستعاذة
ودالةبي�انوفي�ه،امب�ا�سرالع�امل�هيكنمواإنالنا�ساأيديعملتهماب�سبباأو
س�ؤونه�اإ�س�احي،وجلعزوخالقهم�اهاإىافتقارهو�سدة،ااإن�سانسعف�على
ربهعنلهغنىاواأنه،اأعمالهو�سيئاتنف�سهسرور�منوال�قاية،اأم�رهوا�ستقامة
و�مفهم ،)(70/2( لقدير� وفي�ض ،)50/9( و�لنووي ،)2(3/8( عيا�ضللقا�شي م�شلم شحيح�شرح� )((

.)63/7(
.)420(لذ�كرين�حفة)2(

 لنبي�شلة�و�شفة،)43(/8(ماجهبن�شن�شرح�حاجة�و�إجاز،)(07/2(لقدير�في�ض:نظر�)3(
.)(007/3(للألباي
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بر�سايظفرحتى،امن�الهذاعلىال�سرًدائمالهينبغيواأنه)((عنطرفةو�سيده
الق�ساءرديداخلواأنه،تقعمالتيااأم�رمناا�ستعاذةج�ازوفيه،وجلعزربه
،اأدعيتك اأكر من واجعله العظيم الدعاء هذاعلىعبداهيا فاحر�س ،بالدعاء

. ام�سطفىبح�بيبكاقتداء
s s s s s

))25»�للهم�أعناعلى�شكركوذكركوح�شنعبادتك«.
ياأو�شيك�فقال،لأحبكإي�و�ه،لأحبكإي�و�همعاذيا:لهقال ه�ر�شولأن�ڤمعاذعن

معاذ:لتدعنيدبركل�شلة�أنتقول:)2(

:�أحبون�أنجتهدو�ي�لدعاء؟قولو�:)3( ه�ر�شولقال،قالأنه�ڤهريرةأبي�عن

»�للهم�أعنيعلىذكركو�شكركوح�شنعبادتك«.

امفردات:

،)4(عملاأوق�لمنوالطاقةال��سعيماا�ستفراغ�وه،اجهدمن:»�جتهدو«
وامق�س�دهنااجدوامبالغةيالدعاء.

ال�شرح:

طلب:�وه،تعلقهل�سرف،القدرجليل،ال�ساأنعظيماهرعاكياالدعاءهذا
عليهالذي،وااأكمل،ااأمثلوجهعلىبطاعتهالقيامعلىجالهجلاهمنالع�ن

فاحالعبدو�سعادتهيمعا�سهومعاده.
اإى والرغيبالت�س�يق منفيهاإذ :»أحبون�« :بق�له  اأمره يجاءولهذا
،مازمته على و�سلم عليه اه سلى� منه ًحثا واأعذبه ،لفظ باأجمل الدعاء هذا

.)522/4(لأدعية�فقه)((
يلألباي�و�شححه،)7969(،)(0(/8(شاكر�أحمد�لعلمة�و�شححه،م�شند�يأحمد�أخرجه�)2(

.)524/2(ل�شحيحة�لأحاديث�شل�شلة�
.)534(مفرد�لأدب�و�شحيح،)(522(د�ودأبي�شحيح�يلألباي�شححه�)3(

.)(75(لنهاية�)4(
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أن� أحبون�( ،وعمًا،ًوفهما،ًق�ا:به التم�سك يالهمة ياحثيثال�سعي وبذل

جتهدو�(.

وكذلكجاءيال��سية:اإىحبهمعاذبنجبلڤكماتقدم.
فجاءااأمربهذاالدعاءعاماًاإىجميعاأمته،وخا�ساًاإىحبهمن�سحبته.

،بذكرهالقيامعلىوالع�ناهمنالطلبفيه:»ذكركعلىأعني�للهم�«:ق�له
،والت�سبيح،التهليلمنالذكراأن�اعكلوي�سمل،الذكراأف�سل�وهالقراآن:ي�سملوالذكر
،لهال�سدرو�سرح،تي�سرهوامق�س�د،والدعاء، النبيعلىوال�ساة،واا�ستغفار
واأحبها،ااأعمالاأف�سلاأنهذكرهعلىااإعانةتعاىاهساأل�،بهالل�سانواإطاق
يو�أرفعها،مليككمعندو�أزكاهاأعمالكم�بخرأنبئكم�أل�«: قال،تعاىاهاإى

درجاتكم...«قال�ا:بلىيار�س�لاه:قال:»ذكر�ه«.))(

،الدني�ية،والباطنةالظاهرةنعمكسكر�دوامعلىواأعني:اأي:»و�شكرك«:وق�له
             }:سبحانه�قال،اإح�ساوؤهامكناالتي،وااأخروية

})النحل(.)2(             

    }:تعاىقالولذلك،اهوفقهمناإا،ًجداع�سراأنه،عليهاااإعانةطلب
})�سباأ(.)3(        

.)13:سباأ�({         }:سبحانه�قالكما،بااأركانيك�نبال�سكروالقيام
قال ،ااأح���ال كل ي،بها والتحدث ،والثناء ،باحمد :بالل�سان ،كذلك ويك�ن

                            }:تعاى
})البقرة(.               

.)3377(لرمذي�شحيح�)((
.)280/3(لربانية�لفتوحات�(((

.)233/4(مجتبى�شرح�يلعقبى�ذخرة(((
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ويك�نباجنان،بتذكرها،وعدمالغفلةعنهاوالنكران.
،دنيااأو،دينيتعاىاهمنالعبدعلىنعمةكل«اأنواإياكاهرحمنيواعلم
،ثانسكر�اإىحتاجاأخرىنعمةعليهالل�سكرالت�فيقثم،عليهاال�سكراإىحتاج
يقدرفا،ًاأبداوهكذا،اآخرسكر�اإىحتاج،اأخرىنعمةالثايلل�سكرالت�فيقثم

العبدعلىالقيامب�سكرالنعم،وحقيقةال�سكر:ااعرافبالعجزعنال�سكر.))(
:هي،ااإطاقعلىعلينابهااهاأنعم التي النعم اأعظم اأن :يعلماأن وينبغي
منبال�سكراأوىفهي،ااأناممعظممنهاامحروم،والبيان،والهدى،ااإ�سامنعمة

نعمااأبدان،فاتغفلعنهايارعاكاهبالن�سيان.
،و�سننها،باأركانهاوااأمااأكملال�جهعلىبهاالقيام:اأي»عبادتكوح�شن«:ق�له

واآدابها،وخ�س�عها،وخ�س�عها،وح�س�لااإخا�سفيها.)2(
:والثاي،وحدهتعاىهفيهاالتامااإخا�س:ااأول:بركنناإاكذلكيك�نوا

ااتباعكماجاءعنالنبي�سلىاهعليهو�سلم،وعدماابتداعفيها.
وهذا»ليقومبها�إل�موقنون،�معانونمن�هعزوجل«.)3(

الفوائد:

ام�سائلاأهمهيالدينم�سائلاأنعلىالكلمج�امعمن�هالذيالدعاءهذادل
،بذكرهالقيامعلىوتعاىتباركاهمنالع�نطلب:اأجلهامنوالتي،امقا�سدواأهم
،وااأركان،الل�سانحقمنتعاىاهاأوجبهمابنفجمع،لهالعبادةوح�سن،و�سكره
اأوجبمن،ذلكاأجلمنُخ�لقتالتياهطاعةياح�ا�سبهذهفالقيام،واجنان
،مر�ساتهعلىالع�نطلبالدعاءانفع:اهرحمهالقيمابنقال،الدينواجبات
،هذاعلىمدارهااماأث�رةااأدعيةوجميع،امطل�ببهذااإ�سعافه:ام�اهبواأف�سل

.)302(حنبلي�رجبلبنمعارف�لطائف)((
.)464/((لربانية�لفتوحات�:نظر�)2(

.)446(لذ�كرين�حفة (((
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ابنااإ�سامسيخ�قال،فتاأملهااأ�سبابهوتي�سر،تكميلهوعلى،ي�سادهمادفعوعلى
الفاحةيراأيتهثم،مر�ساتهعلى،الع�نس�ؤال��هفاإذا،الدعاءاأنفعتاأملت«:تيمية
يااأ�سباب اأعظم من الدعاء اأن بيان وفيه .)(({ن�شتعن و�إي���اك نعبد إي���اك�} ي

ااإعانةعلىاأم�رالعبادةوالطاعة.
s s s s s

))26»�للهم�غفريذنبيُكَله،ِدقهوُجله،و�أولهو�آخرهوعلنيتهو�شره«.
كانيقولي�شجوده:.....................)2( ه�ر�شولأن�،ڤهريرةأبي�عن

امفردات:

دقه:�سغرهوقليله.
ُجَله:كبرهوعظيمه.)3(

ال�شرح:

،جميعها ذن�بي عن وج��اوز ا�سر اإلهي يا :»كله ذنبي يغفر� للهم�« :ق�له
التعميمهذااإنثم،يُعّماأ�سيفاإذاامفردفاإن،والباطنةالظ�اهرة،وكبرهاسغرها�
ومامنهاعلمهماالعبدذن�بجميعالغفرانلطلبياأتي،الدعاءهذايوال�سم�ل
ااأن�اعذكرفنا�سب،واافتقارالعب�ديةواإظهارت�سرعمقاموامقاما�سيما،يعلمم

التييت�بالعبدمنهاتف�سيًا،وهذااأبلغمنااإيجازوااخت�سار.
وهذا،تقدمما،التعميمبعدتف�سيل�وه،وكبرهسغره�اأي:»وجلهدقه«:ق�له
يرقىال�سائلاأن،اجلعلىالدقتقدموي«،تعاىهالعب�ديةتكميلبابمن
اأو،ال�سغائرعنغالباتن�ساأالكبائرواأن،ااإجابةيالتدرجعلىالدال،م�ساألتهي
اأنال��سيلةحقومن،الكبائراإىو�سائلفكاأنها،بهاامبااةوعدم،عليهاااإ�سرار

تقدماإثباتاًورفعة«.)4(
.( كن )1/ سا دار ا  (1(

.)483(م�شلم)2(
.)(6((لنهاية�)3(

.)25(/7(لفاحن�ودليل،)338/((للبي�شاويل�شنة�م�شابيحشرح�(((



152 b

&اللآلئالزكية -

153

ت�كيدففيه،ساأقرفه�ذنبواآخر،اقرفتهذنباأول:اأي:»و�آخرهو�أوله«:ق�له
الدعاء،وتكثرااألفاظفيه،اإذاإن»اأولهواآخره«داخلي»اغفريذنبيُكله«.

،غرياأحدعليهيطلعومنف�سيياأ�سررتهما:اأي:»و�شرهوعلنيته«:ق�له
،والقذف ،وال�ستم ،كال�سب ،العانية وجه على مني ظهر وما ،واح�سد كاحقد
هذا فذكر ،بالدعاء والت��سع والب�سط التكثر ي ك�سابقه وهذا .والغمز ،واللمز
التيكلهاالذن�بالعبدي�ستح�سرحتى»كلهذنبييغفر�«ااإجمالبعدالتف�سيل
وااعرافوالت�سرعاخ�س�عمنذلكي�جبمادع�تهقب�لياأرجىفهذا،اقرفها

وااإقرار،فاإنتكرارالدعاءزيادةيالعب�دية،وخل��سالنف�سلربالرية.
الفوائد:

اأف�سل يعليه ي��داوم  كان اأن��ه وذل��ك :اأهميته على الدعاء هذادل
:اهرحمهالن�ويقال،ال�ساةيسج�ده��وه،ااأركاناأف�سلوي،ااأعمال
امطالباأن)((.»بع�سعنبع�سهااأغنىواإن،األفاظهوتكثر،الدعاءت�كيدفيه«
ومن،فيهويلح،ويكررهيب�سطهواأن،فيهارغبتهيعظماأنللعبدينبغيامهمة
،وتبعاتها،واآثارها،ال�سرورزوالبهااأن،امغفرةتعاىاهس�ؤال�امطالباأعظم

يالدنياوااآخرة.
s s s s s

))27»�للهم�إي�أعوذبكمنعلملينفع،وعمللُيرفع،وقوللُي�شمع«.
)2(..............:يقولكان ه�ر�شولأن�ڤأن�ض�عن

ال�شرح:

ي�سملوالق�ل،امجه�لب�سيغة:»ُي�شمعلقولمنبكأعوذ�إي�للهم�«:ق�له

.)423/4(م�شلمشحيح�شرح�)((
،)83(برقمح�شان�لتعليقات�وي،)2066(برقم)454/2(لظماآن�مو�ردشحيح�يلألباي�شححه�)2(
لي�ضمام�شند�شحيح�يلو�دعي�هاديبنمقبللعلمة�إ�شناده�و�شحح،)(295(جامع�شحيح�وي

.)88(برقم)82/((ل�شحيحن�ي
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على وال�ساة ،والتهليل ،والت�سبيح ،والثناء ،القراآن قراءة :من اأفراده بكل ،الذكر
،)لدعاء�(ي�سملوكذلك،ث�ابهيقبلا:اأي)ي�شمعل(:ق�لهفمعنىهذاوعلى،النبي
حكمفحكمه،يقبلوا،ي�ستجاباق�لمناهيابكوا�ستعيذ:اأي،ي�ستجابا
اتقدمكماوهذا،منهامطل�بةال�سماعفائدةعليهيرتبمحيث،ال�سماععدم
ال�سداداإىالت�فيق،اا�ستعاذةهذهفت�سمنت،و�سروطه،اأركانه بفقداناإا يك�ن

يالق�ل.

،ي�سعداوك�نه،العامن رباهاإى ي�سعدا:اأي :»يرفعلوعمل«:ق�له
،الرياءمنساده�وما،ااإخا�سمن،القب�لسروط�لفقدانه،ك�سابقهيقبلا:اأي
اأنه ،اابتداع من فيه ما ، للر�س�ل امتابعة من وكذلك ،وال�سرك ،وال�سمعة

        }:جالهجلقال،ال�سالحالعملاإليهي�سعدوتعاىسبحانه�
و�سعد،تعاىاهقبلهالركنانهذانت�فرفمتى،)فاطر({     

اإليهعنطريقمائكته.

وا،كامها�ستماعوا،تعاىاهيخافا:اأي :»يخ�شعلوقلب« :وق�له
ح�سرةمن،القل�باأبعد�هالذي،القا�سيالقلبوهذا، اهر�س�للكام

عامالغي�ب.

s s s s s

))28»�للهم�إي�أ�شاألك�ليقنو�معافاةي�لدنياو�لآخرة«.
ي�ُيعطوملنا�ض�إن�لنا�ض�أيها�يا«: ه�ر�شولقال:فقاللنا�ض�خطبأنه�ڤبكرأبي�عن

�لدنياخرً�من�ليقنو�معافاةف�شلوهما�هعزوجل«.))(
إي�للهم�«منأف�شل�لعبد�بهايدعودعوةمنما«: ه�ر�شولقال:قالڤهريرةأبي�وعن

�أ�شاألك�معافاةي�لدنياو�لآخرة«.)2(

شرح�وي،)2(2/((م�شند�يلأرنوؤوط�شعيب�لعلمة�إ�شناده�و�شحح،)38(م�شندهيأحمد�رو�ه)((
.)(78/5(للبغويل�شنة�

.)385((ماجهبن�شحيح�)2(
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امفردات:

�ليقن:ه�مامالعلموكمالهوه�امنايلل�سكوالريب.

ويغنيهم،عنهميغنيك:اأي ،منكويعافيهمالنا�س مناهيعافيكاأن:معافاة�
عنك،واأني�سرفاإذاأهمعنك،واأذاكعنهم،فايك�ني�مالقيامةق�سا�س.))(

ال�شرح:

الدنيا عافيتي بن جمعت اأنها ،الدعاء اأف�سل اأنه�ا على الدع��ة هذه دلت
يهناأالدنيامنسيء�ولي�س،باليق�ناإايُتلق�ىلاآخرةيعملسيء�لي�ساأنه،والدين
كلهااآخرةاأمرفجمع،القلبوفراغوال�سحة،ااأمنوهي،العافيةمعاإال�ساحبه

يكلمة،والدنيايكلمة.)2(
للهم�«:فقال،ال�س�ؤاليُقدم،ااأركاناأعمالمناأهماجناناأعمالكانوما
:اليقن«:ڤم�سع�دابنقالك�ما،ااإي�ماندرجاتاأعلى�وه»ليقن�أ�شاألك�إي�
�فه)4(»وفهمًا،ويقينًا،إمانًا� زدناللهم�« :دعائهيعنهثبتوقد،)3(»كلهااإمان
وتعلق،الدنياعنانقطع،القلبياليقنر�سخفاإذا،ااآخرةمطالباأعظمس�ؤال�
لطار،ينبغيكماالقلبيوقعاليقناأن��ل«:اهرحمهالث�ريسفيان�قال،بااآخرة
،القلباأيقنفاإذا«:ًمع�لقاحج�رابنق�ال،)5(»الن�ارمنًوهروبا،اجنةاإىًا�ستياقا
عبداهياواعلم،)6(»ال�ساح�ةبااأعم�الوج�لعزاهللقاءكلهااج�ارحانبعثت
عزاهو�س�ؤال،اج�نانيالدرج�اتيالرفع�ةتك��ن،وااإماناليقنقدرعلىاأنه
جامعةكلمة:فهي،والدينالدنيامطالباأعظمتعاىاهس�ؤال�:�ه»امعافاة«وجل
،الظاهرة ،والدينية الدني�ية ،وامهالك ال�سرور كل العبد عن تعاى اه دفاع ي

.)2(/((أحمد�لإمام�م�شندعلىل�شندي�وحا�شية،)627(و�لنهاية،)72/(5(لعرب�ل�شان)((
.)343،(06/4(لقدير�في�ض)2(

.)536/2(ل�شحيحة�لآثار�شل�شلة�)3(
.)68/((لفتح�يحجربن�حافظ�إ�شناده�شحح�)4(

))5�م�شدر�ل�شابق.

))6�م�شدر�ل�شابق.
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وام�ساوئ،امكارهكلمنوالنجاة،ال�سامة:ااآخرةوي،وامعن�يةاح�سية،والباطنة
واحق�ق،الق�سا�سمنوال�سامة،ال�سراطوي،الرزخوي،ااحت�سارحالمن
الدعاءاأف�سل�هالدعاءهذاكانولهذا،اخلقوبنوبينك،الربوبنبينكالتي

علىااإطاق،بخرخرالعباد،اأنهاجمعتخريامعا�سوامعاد.
s s s s s

لدنيا� خزيمنو�أجرنا ،كلهالأم��ور� يعاقبتناأح�شن� للهم�« )29(
وعذ�ب�لآخرة«.

يقول:.................))( ه�ر�شولشمعت�:قال:أرطاة�أبي�بنشمرة�عن

امفردات:

�أح�شن:اح�سن:�سدالقبيح،وح�َسنتال�سيءح�سيناً:زينه.)2(
»�خزي«:الذلواله�ان،وياأتيمعنىالهاكوال�ق�عيبلية.)3(

»عاقبتنا«:العاقبةاآخركل�سيء.)4(

ال�شرح:

باأ�سمائك اأ�ساألك اه يا :»ك��ل��ه��ا لأم����ور� يعاقبتنا أح�����ش��ن� ل��ل��ه��م�« :ق�له
،ًطيباًح�سنااأم�ريمناأمركلعاقبةجعلاأناأ�ساألك،العاو�سفاتك،اح�سنى
ذلكعلىوثبتنا،عندكمر�سيةطيبةاأعمالناكلفاجعل،باخ�اتيمااأعمالفاإن
اأح�سناإذااأنه،الكلمج�امعمنالدعاءوهذا«،اأعمالناباأح�سننلقاكاأناإى
مر�سيةاأعماله ووقعت،اأم�ره جميعيفاز،كلهاااأم�ريالعبدعاقبةاه

ورو�ه،)44(/(3(شحيح�إ�شناده� :لزين�أحمد�حمزة:حققهوقال،)(7560(م�شند�يأحمد�رو�ه)((
شعيب� إ�شناده� وح�شن ،لبخاري� حمد لكتاب� حقق إ�شناده� وح�َشن ،)(436( لدعاء� ي لطر�ي�

.)949(حبانبن�ل�شحيححقيقهيلأرنوؤوط�
.)85(ل�شحاح�وختار،)290(محيط�لقامو�ض� (((

.)263(لنهاية�،)28((مفرد�ت�)3(
.)892(لقامو�ض�)4(
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،اأم�رهعاقبةح�سنحتىوثبته،و�سدده،ووفقه،ير�سيهاماوجَنبه،مقب�لة
،بهلهختمماعلىربهفاإن،عمرهخامةح�سن،واأهمها،واأجلهاااأم�رواأعظم
جاءتكما،عليهماتماعلىيبعثاميتاأن.)((»ف�سرًسرا�واإن،فخرًخرااإن

بذلكااأحاديث.
،وغرورها،الدنيا م�سائبمناع�سمنا :اأي :»لدنيا� خزيمنو�أج��رن��ا« :ق�له
تعاىاهس�ؤال�الدع�ةهذهت�سمنت،فيهاوف�سيحة،وه�ان،ذلكلومن،و�سروها

الدنيايال�سامة
يفيدكما،ااآخ��رةعذاباأن���اع جميعمناأعذنا اأي :»لآخ����رة�وع���ذ�ب« :ق�له
الفزع وي ،ال��رزخ ي ال�سامة تعاى اه س�ؤال� في�سمل .»اجن�س ا�سم اإ�سافة«

ااأكر،ويالعر�سات،وال�سراط،واماآل.
s s s s s

ما للهم� ،عندكُحبُه ينفعني منوُح��َب ،ُحبك رزق��ن��ي� للهم�« )30(
،أحب�ماعنيزْويتماللهم�.ُحبفيمايقوةفاجعلهأُحب�مارزقتني

فاجعلهفر�غًايفيماحب«.
كانيقول:....................)2( ه�ر�شولأن�،ڤخطمي�يزيدبنعبد�هعن

امفردات:

»زويت«:�سرفتوقب�ست.)3(

ال�شرح:

،وامر�سلن،ااأنبياءكلماأمل،جليلومق�سد،عظيممطلبفيهالدعاءهذا
وتعاىسبحانه�حبتهاإىالت�فيقوتعاىتباركاهس�ؤال��وه،وال�ساحن

.)447،87(لذ�كرين�حفة)((
.)34(/4(لأ�شول�جامعيلأرنوؤوط�عبد�لقادروو�فقه،وح�شنه)349((لرمذي�أخرجه� (((

.)405(لنهاية� (((
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هيوالتي ،وااأخاق ،وااأق���ال ،ااأعمال من،)((»واأمها ،ال�ج�ه اأكمل على«
امطلبهذااإىوباطنه،ظاهرهواإ�سغال،ااإطاقعلىواأجلهاامحاباأعظم

الكبر.
ااأنه«،ُحَبكبف�سلكترزقنياأناأ�ساألكاهيا:»ُحَبكرزقني�للهم�«:ق�له
ماسيء�كلمناإّياأحبتك�نباأناإا،ساح�وا،نعيموا،لذةوا،لقلبيسعادة�

�س�اك«.)2(
يعدلهااوالتي،حبتهسبحانه�يرزقهاأنتعاىاهس�ؤال�الدعاءهذاوت�سمن
الدائموالنعيم،امعا�سيالقب�لرزقه،عبدهاأحباإذاتعاىاهفاإن،امحاباأي

يامعاد.
رزق علىيطلق الرزق اأن :�وه لطيفمعنىفيه :»ُح�َبك رزق��ن��ي�« :ق�له ودَل

ااأبدان،وعلىرزقااإمان،فالرزقن�عان:
،والفاجروالر،والكافرام�ؤمني�سملوهذا.كااأق�اتااأبدانق�امبهرزق:لأول�

وحتىالبهائم،والذر.
وهذا،)3(وااإم��انالت�حيداأهل بهيخت�سوهذا:وااأرواحالقل�برزق:ثانيًا
،يفنى وا يبقى الذي �ه اأنه ،اجليل الدعاء بهذا امق�س�د �وه ،ال��رزق اأعظم

بخافااأول،فاإنهيبلىوايبقى.
ا،باتباعه حمدنبيناحَبوارزقني:»عندكحُبهينفعنيمنوحّب«:ق�له
فاإن،ال�ساحنوعبادك،ومائكتك،اأنبيائكحبوارزقني،حبهاإاعندكينفعني

حبتهمهياأجلابتغاءحبتك.
اأ�ساألكاإلهييا:»حبفيمايقوةفاجعله،أحب�مارزقتنيماللهم�«:ق�له

.)(78/((رجببن�ر�شائلجموع(1(

.)9/9(لأحوذي�حفة (((

.)(65/((عثيمنلبنعمر�نآل�وتف�شر،)(636/3(لل�شان� (((
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،امال منالدنيا ومتاع وق�ته،وعافيته،البدن سحة�من،اأحب مارزقنيما
فيما ت�سرفه باأن ،حبفيما يوعدةق�ة فاجعله ،والفراغ ،واجاه ،وااأواد
يرزقهاأنتعاىس�ؤاله�يب�سطكلهوهذا،والعبادةالطاعةمن،وتر�ساهحبه
حبتهاكت�سابي(،والعملية،العلمية،والروحانية،اج�سمانيةوالق�ى،الق�ةمن

جلجاله(.
اللهم:»ُح���بفيمايف��ر�غ��ًافاجعله،أح���ب�م��اي�� ق�له:»�للهمم��ازوْي���تع��ِنّ
،وزينتها،الدنياوزخرف،وااأواد،امالمنحابيمنعنيوقب�ستسرفت�ما
ت�سغلوا،وعبادتكطاعتكمن،والفكر،الذكرمنمحابكلفراغيًسببا�فاجعله
الدنياعنهذويفاإذا،ال�سغلخافالفراغاأنوذلك،ًاأبداذلكعنوعقليقلبي
)((.تعاىاهبطاعةاا�ستغالعلىله ًع�ناالفراغذلككان،ربهمحابليتفرغ
،ااأكروهمه،ال�ساغلسغله�يك�نباأن،والرجاء،واخ�س�عالتعظيمغايةيوهذا

ه�حبتهعزوجل.
الفوائد:

،الت�حيدومقام،احبمقام:عظيمةمقاماتعدةاحديثهذاحتانط�ىقد
ومقامااأن�س ومقام،الت�سليم ومقام،الر�سى ومقام،ال�سكر ومقام،ال�سر ومقام
،)2(قليًااإاق�سرحديثيمثلهايجتمعوم،ذلكوغرالتمكنومقام،الب�سط

فاأنتترىُجلمقاماتالعب�ديةقددخلتفيه.
يوجداإذاوكذلك،وفراغهسحته�حالةالدعاءمنيكراأنللداعيينبغيوفيه
اأهممن،وااأ�سفياء،وال�ساحنوالعلماءااأنبياءحبةواأن،والن�ساطالهمةنف�سه

ااأ�سبابينيلحبةاهتعاى.
s s s s s

.)(0-9/9(لأحوذي�وحفة،)(09/2(لقدير�1) في�ض(

.)(09/2(لقدير�في�ض:نظر�)2(
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)))3»�للهم�إي�أ�شاألكعي�شةنقية،وميتة�شويًة،ومردً�غرُخٍزولفا�شح«.

يدعو:.................))( ه�ر�شولكان:قالعنهماه�ر�شيعمربن�عن
ويلفظ:»�للهم�إي�أ�شاألكعي�شةتقَية«.)2(

امفردات:

»عي�شةنقية«:خاليةمنااأكداروام�سائب.

»عي�شهتقَية«:اأي:عي�سةمل�ءةباا�ستقامةوال�ساح.

»وميتة�شوية«:معتدلة.

ًساما�ااآخرةاإىًمرجعااأ�ساألك:اأي،واله�انالذل�ه:اخزي:»خزغر�ًمرد«
منالذل،والعذاب،واله�ان.

»ولفا�شح«:غركا�سفللم�ساوئوالعي�ب.)3(

ال�شرح:

و�سفاتك،اح�سنىباأ�سمائكاهيا:اأي:»نقيةعي�شةأ�شاألك�إي�للهم�«:ق�له
من خالية ،مر�سية ،نقية ،زكية حياة حينياأن اإليك اأت��سل اإنني ،العليا الكمال

ال�سدائد،وااأكدار،خال�سةمنال�س�ائب،وام�سائب،يهذهالدار.
ي�سينهاماكلعناخال�سةالطيبةاحياةوهي:النقيةالعي�سةتعاىاهساأل�
،محقهماي�سبماأنه،واأطيبه،خيارهسيء�كلمنالنقياأن،والدنيا،الديني

واخالطهمايكدره.
وال�ساح ،باا�ستقامة مليئة حياة واأ�ساألك :)4(»تقية عي�شة أ���ش��األ��ك�« :وق�له

والهدى،علىدينك،علىال�جهالذيير�سيكيح�سنالطاعة،والعبادة.
، ،و�شححه)54(/((و�حاكم،)(44/23(لأرنوؤوط� شعيب�وح�شنه،)(9402(م�شندهيأحمد� رو�ه  (1(

.)(79/(0(»جيدلطر�ي�إ�شناد�لزو�ئد�جمعيلهيثمي�وقال
.)(47(/3(لكتاب�حققإ�شناده�وح�شن،)(435(لدعاء�يلطر�ي�رو�ه(((

.)(35/2(لقدير�وفي�ض)433(لذ�كرين�حفة (((

)))كماي�لرو�ية�لأخرى.
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فيهام�سقةا،معتدلةسهلة�ميتةام�تعندواأ�ساألك:اأي:»شوية�وميتة«:ق�له
م�ساقاأقا�سيوا،العمراأرذلاإىاأردفا،وااأوباء،ااأمرا�سمنخالية،سدة�وا
عليهيجبعماوالتخل�س،وااأوبةالت�بةاإىبالت�فيق،اخامةبح�سنوتك�ن،الهرم
عندبال�سهادةوالنطق،العملب�سالحواختم،وال�اجبات،احق�قمن،منهالتخل�س

امماتباآخرالكلم.
منًساما�ااآخرةداراإىًمرجعاواأ�ساألك:»فا�شحولخزغر�ًومرد«:وق�له

الذل،واله�ان،واكا�سفللم�ساوئ،وامعياب،اأمامااأنام.))(
s s s s s

ومن،معا�شيكوبنبيننايحولماخ�شيتكمنلناق�شم�للهم�«)32(
،لدنيا�م�شائبعلينابهُتهونماليقن�ومن،جنتكبهُتبلغناماطاعتك
و�جعل،مَنالو�رث�و�جعله،أحييتنا�ماوُقوتنا،و�أب�شارنا،باأ�شماعناومتعنا
ول،ديننايم�شيبتناجعلول،عاد�نامنعلىو�ن�شرنا،ظلمنامنعلىثاأرنا

جعل�لَدنيا�أكرهمنا،ولمبلغعلمنا،ولت�شلطعلينامنليرحمنا«.
بهوؤلءيدعوحتىجل�ضمنيقوم ه�ر�شولكانقلما:قالعنهماه�ر�شيعمربن�عن

�لدعو�تلأ�شحابه:..............)2(

امفردات:
قلما:ت�ستعملمعنين:اأحدهماالنفيال�سرف،والثاي:اإثباتال�سيءالقليل.)3(

»�ق�شم«:ق�سمةون�سيباً.
»خ�شيتك«:اخ�سية:خ�فمقرنبالتعظيم.)4(

للعلمة ل�شبهات� كتاب و�شرح ،)(5(/3( و�لتنوير ،)(09/2( لقدير� وفي�ض ،)433( لذ�كرين� حفة(1(

.)633(حنبلي�بدر�نبنعبد�لقادر
و�لليلة ليوم� عمليل�شني� و�بن ،لذهبي� وو�فقه ،و�شححه ،)528/(( م�شتدرك� يحاكم�رو�ه )2(
شحيح� ي ،)3502( لرمذي� شحيح� ي لألباي� وح�شنه ،)506/2( لهلي� شليم� و�شححه ،)447(

)(268(جامع�
.)(8/9(لأحوذي�حفة)3(

.)283(مفرد�ت� (((
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»متعنا«:امتاع:انتفاعمتدال�قت.))(

»مايحول«:مايحجبومنع.
»و�جعله�لو�رثمنا«:اأي:اأبقهما�سحيحن�سليمناإىاآخرالعمر.)2(

تبلغنا:ت��سلنا.

ر�س�خ�فه،ااإماندرجاتاأعلى�وه)3(الغيبم�سهديالريبارتفاع:»ليقن�«
ااإمانوثباته،دونريب،وا�سك،فيهواتردد.

»ت�شلط«:ال�ساطة:التمكنمنالقهر.)4(

ال�شرح:

وال�سامة،وااآخرةالدنياي،للعبدوال�سعادةاخراأب�ابجامعٌةالدع�ةهذه
اإا،امباركةجال�سهمنجل�سييركهاماًنادرا كانولهذا،فيهماوالنجاة
مني�ستكراأن«بالعبدفيح�سن،،اأهميتهاغايةعلىيدلوهذا،بهال�سانهرطبوقد
خا�سة،منهاويكر،مقا�سدهاويعمل،معانيهايتعلمواأن.)5(»س�ؤالها�ويكرر،طلبها

. بالنبيواقتداءًاتباعا،جال�سهي
اجعلاللهم:»معا�شيكوبنبيننايحولماخ�شيتكمنلناق�شم�للهم�«:ق�له
منًومانعالنا ًحاجزايك�نما،لكبالتعظيمامقرنخ�فكمنًون�سيبا ًحظالنا
اأعظمهي،اهخ�سيةاأنعلىدالٌةفيهوهذا،وااآثاموالذن�بامعا�سييال�ق�ع
،هخ�سيةاأكرهمالعلماءكانولهذا،الذن�بيال�ق�ععنلاإن�سانوحاجزرادع

               }:تعاىقال،وعاجلباهوعلمهممعرفتهم
ااأ�سماءمنلهماباهالعبدمعرفةازدادتفكلما،)فاطر({         

.)757(ل�شابق�1) �م�شدر(

.)967(لنهاية� (((

.)524(لهيب�لعلم� (((

.)420(مفرد�ت� (((

.)448(لذ�كرين�حفة(((
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واج�ارحااأع�ساءواأحجمت،منهخ�سيةالقلبامتاأ،)((الُعاوال�سفاتاح�سنى
جميعها،عنارتكابامعا�سي.

ًسببا�يك�نماطاعتكمنيوي�سر:»جنتكبهتبلغناماطاعتكومن«:وق�له
لنيلر�ساكوبل�غجنتكالعظيمة.

اليقنمنلنااق�سماأي:»لدنيا�م�شائبعلينابهتهونماليقن�ومن«:وق�له
ااإمان�هاليقن«ڤم�سع�دبنعبداهقالكما،واأكملهااإماناأعلى�هالذي

كله«.)2(
ق�ته من كام�ساهد عنده فالغائب ،تردد وا سك� ي�س�به ا را�سخ اإمان �فه
ًا�ستياقالطار،القلبيوقعاليقناأن�ل«:اهرحمهالث�ريسفيان�قال،لكماله

اإىاجنةوهروباًمنالنار«.)3(
،عليناحلالتيوالن�ازلام�سائبلته�ينًسببا�يك�نمااليقنمنون�ساألك:اأي
ام�قنلعلم،الباءعلىال�سراإىادعىفيهذلككانااإن�سانيق�يكلماواليقن
مزيدمنفيهماومع،وم�سلحة،حكمةمن�يخلاسبحانه�وقدرهاأ�سابهماكلاأن
ًو�ساماًبرداعليهوتك�ن،وي�سلمفر�سى،العليماحكيماهعندمناأنه،امث�بة

علىقلبه.
واأنتفعاأمتعوالب�سرال�سمعياأبق:اأي:»و�أب�شارناباأ�شماعناومتعنا«:وق�له
الدائل اأنهما ،ال�س�ؤال ي اح�ا�س من  بالتمتمع خ�سهما ،حياتي مدة يبهما

ام��سلةاإىمعرفته،وت�حيده�سبحانه.
اأعظمهاالتي،ق�اناكللناتبقىاأناإلهيياون�ساألك:»أحييتنا�ماوقوتنا«:وق�له

»قديرشيء�كلعلىه�أن�يعلمونلذين�«:متقدمة�لآية�تف�شريعنهماه�ر�شيعبا�ضبن�قال(1(

لأنه)لقدير�(شبحانه�شمه��وهومنها�ًفردذكرحيث.ڤفقههمن�وهذ،)(72/4(ل�شحيح�لتف�شر�
،و�أكرأعظم�تعاىهخ�شية�كانت،أكمل�بهماو�لعلم،أم�و�شفاتهأ�شمائه�:أي�بهمامعرفة�كانتكلما

ولهذ�ينبغي�لعتناءبهما�أكرمنغرهمامن�لعلوم.
.)536/2(ل�شحيحة�لآثار�شل�شلة� (((

.)63/((لباري�فتح (((
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،والباطنةالظاهرة،اح�سيةق�اناوباقي،ويقيننااإماننامدارعليهالذيالقلبق�ة

متمتعنبهامدةحياتنا،حتىنق�مبطاعتكمادمنافيها.
سحيحة�والق�ى باح�ا�س متعنااه يا اجعل :»منال��و�رث� و�جعله« :وق�له
.احياةاآخراإىا�ستمرارهاعنكناية�ه:»مناال�ارث«وق�له،م�تاأناإىو�سليمة

اأن�سعفو�سق�طالق�ى،يالكر،ي�سرالعبديدينهودنياه.
دون،ظلمنامنبثاأرنالاأخذوفقنااأي:»ظلمنامنعلىثاأرناو�جعل«:وق�له

اأننتعدىفناأخذبالثاأرمنغرالظام.
تعدىمنعلى،والف�زالظفر لنا اكتب اأي :»ع��اد�ن��امنعلىو�ن�شرنا« :ق�له

علينابغرحق،ياأمرديننا،اأودنيانا،باحجةوالبيان،وبال�سيفوال�سنان.
منويُذهبه،دينناينق�سماتُ�سبناا:اأي:»ديننايم�شيبتناجعلول«:ق�له
وامنافقنالكفاركت�سليطاأو،امحرماتوفعل،الطاعاتيتق�سراأو،سيئ�اعتقاد
خاف،ام�سائباأعظمهي،الدينم�سيبةاأن،وااإمانالديناأهلعلى،والظلمة

م�سائبالدنيا.
لدنيا�جعلول«:قالذاهبفيهاوالبقاءوق�سرةحقرةالدنياكانتماثم
اأكركانمنفاإن،الدنيااأجلوحزنناوتعلقناق�سدنااأكرجعلا:اأي:»همناأكر�
بَُداالهممنالقليلاأنعلىدليلهذاوي،ااآخرةعنمعزليكانالدنياهمه

منهيالدنيا،مرخ�سفيه.
،كالكافرينالدنيااأح�اليوتفكرناعلمنااأكرجعلا:»علمناومبلغ«:ق�له

.)الروم({                                }:تعاىقال
،العاقبةاأم�ر يعلمهومبلغالعبدهّماأكر يك�ناأن ينبغيامخالفةومفه�م

والدارااآخرة،وهذاه�العلماحقيقيالدائمنفعه.
منُم�سلطن مغل�بنجعلناا:اأي :»يرحمنالمنعلينات�شلطول« :ق�له
ديننايلتعذيبناًسببا�فيك�ن�ا،حاكمنعليناجعلهموا،والفجرة،والظلمة،الكفار
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اأعظممن،نف�سهعنالدفععلىيقدرامنعلى،يرحمامنت�سليطفاإن.ودنيانا
،القريالعذابمائكةعلىالدعاءهذايويدخل،م�سائبهاواأ�سد،الدنياحن

ويالنار،واه�سبحانهاأعلم».))(
الظامنمنال�سامة،وام�ؤمننااأنبياءس�ؤال�،اآياتعدةيتعاىاهحكىولقد
{             }:ال�سامعليهم��سىعناهحكىكما،والكافرين
حمدونبينا)5:اممتحنة({                  }:معهوالذينواإبراهيم)الق�س�س(

})ام�ؤمن�ن(.                }:
s s s s s

لأحد�،أنت�إل�إله�ل،ه�أنت�أنك�أ�شهد�باأيأ�شاألك�إي�للهم�«)33(
�ل�شمد،�لذيميلدوميولد،وميكنلهكفوً��أحد«

�شمعرجًليقوليت�شهده:.......... ه�ر�شولأن�،ڤبريدهعن

�و�إذ،أجاب�بهدعي�إذ�لذي�،لأعظم�با�شمهه�شاأل�لقدبيدهنف�شيو�لذي: ه�ر�شول:فقال
�ُشئلبه�أعطى«.)2(

امفردات:

يلهنظراالذيالفردومعناه،اح�سنىتعاىاهاأ�سماءمنا�سم:لأحد�
ااإثباتياأحدعلىاللفظهذايطلقوا،واأفعاله)3(واأ�سمائه،سفاته�يوا،ذاته

اإااه.
يامق�س�دوامعنى،اح�سنىتعاىاأ�سمائهمن�وه»الق�سد«اللغهي:ل�شمد�

اح�ائجوال�س�ؤاليالرغبةوالرهبة،الذيكمليكلاأن�اعال�سرف،وال�س�ؤدد.)4(
كفوً�:مثيًا،و�سبيهاً،ونظراً.)5(

لربانية�و�لفتوحات)(32/2(لقدير�وفي�ض)526�523(لطيب�لكلم�شرح�يلهيب�لعلم�:1) �نظر(

.)2(8/9(لأحوذي�وحفة،)448(لذ�كرين�وحفة)270/3(
.)3857(ماجهبن�و�شحيح،)3475(لرمذي�شحيح�يلألباي�شححه�)2(

.)277/((لعرب�ل�شان:نظر�(((

.)(024/3(مر�شلة�و�ل�شو�عق،)570/4(كثربن�وتف�شر،)2495/4(ل�شابق�م�شدر�(((

.)35(تيميةلبنلإخل�ض�شورة�تف�شر،)3(9/((لطري�تف�شر)5(
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ال�شرح:

س�ؤال�اأ�ساألك اهيا:اأي :»ه�أن��ت� أن��ك� أ�شهد� ب��اأيأ�شاألك� إي�للهم�«:ق�له
كلعنالكرماا�سمبهذاامتفرد»اه«اأنتباأنك،اإقرارسهادة�و�ساهد،م�ستيقن
الذاتية،بن�عيهاالثب�تيةالعلياوال�سفات،اح�سنىااأ�سماءجميعام�ستلزم،العامن
الربسفات�اأق�سامجامعوهذه،وامنف�سله،امت�سلة:امنفيةوال�سفات،والفعلية

جلجاله.
،الثب�تية ال�سفات لتلك با�ستحقاقك اأ�ساألك :اأي ،ا�ستعطاي ق�سم« وه��ذا

و)امنفية(ال�سلبية،وميذكرام�س�ؤوللعدماحاجةاإليه«.))(
ي�ستحقمعب�دال�ج�دهذايي�جداباأنهواأقرواأ�سهد:»أنت�إل�إله�ل«:ق�له

العبادة�س�اك.
وا،لكنظراالذي ،ااأحد اأنت باأنك واأ�سهد :اأي :»ل�شمد�لأح��د�« :ق�له
يالباين،ح�سىاالتيالكمااتبكلوتفردتت�حدتالذي،عديلوا،سبيه�

اأحديتك،جميعام�ج�دات،امتفردبالرب�بية،وااأل�هية،عنكلامخل�قات.
الذيال�سيد«فاأنت،اأحدف�قكلي�سالذيال�سيداأنتاأنك:اأي:»ل�شمد�«:ق�له
يكملقدالذيوالعظيم،سرفه�يكملقدالذيوال�سريف،س�ؤودده�يكملقد

عظمته...«.)2(
،ام�سائبعندبهام�ستغاث،الرغائبيامق�س�د،اح�ائجيام�سم�دواأنت

امنزهعن�سفاتامخل�قن،كااأكل،وال�سرب«.)3(
وكمال،اأحديته�فه،وال�حدانية،لل�سمديةتاأكيدهذا:»يولدوميلدم«:ق�له
االذي�وه«،ساحبة�وا،والدوا،ولدلهلي�س:اأي،ي�لدوميلدم:سمديته�

.)636/3(لربانية�لفتوحات�)((

.)68(/4(ل�شحيح�تف�شرنظر�،عنهماه�ر�شيعبا�ضبن�عنشح�)2(

)3(�نظر:�لطري)222/30(،و�بنكثر))57/4وغرهما.
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،سي�رث�اإام�تسيء�ولي�س،سيم�ت�اإاي�لدسيء�لي�ساأنه،ي�رثوا،م�ت
واهتعاىام�ت،واي�رث«.))(

اأنه:اأي،عنهامنفيسد�كمالتت�سمنوالتي،امنفيةال�سفاتمنامعايوهذه
{ميلدوميولد}لكمالغناه،وعدمحاجتهاإى�س�اه.

وا،نظروا،سبيه�وا،ماثللهلي�س :اأي ،»أح��د� �ًكفولهيكنوم« :ق�له
ب�جهو�سلطانه،اأفعالهيوا،سفاته�يوا،ذاتهيي�ساويهاأو،منهيقربعديل
والذي�فه،ال�ج�هجميعمنتعاىلكمالهمت�سمنكذلكالنفيوهذا،ال�ج�همن
اأحدي�ساركهاأنعنوتعاىتباركاهتنزيه«:و�سابطه،منف�سلنفيي�سمىقبله

منخلقهي�سيءمنخ�سائ�سه،التياتبغىاإاله«.)2(
،اأعظمًا�سماتعاىهاأندالةفيه:»....لأعظم�با�شمهه�شاألت�لقد«:ق�له
بنتفا�سلعلىدالةوفيه،اأعطىبهسئل�واإذا،اأجاببهدعىمناأنه:ثمراتهمن
و�سفاتهتعاىاهفاأ�سماء،عظيما�سموهناك،اأعظما�سمفهناك،تعاىاهاأ�سماء
ًا�سماهناكاأن: النبيبنوقد،األبتةفيهانق�سا،وجليلةعظيمةكلها،العلّية

ه�اأعظمااأ�سماء،امذك�ريهذااحديث،والذيقبله،واهتعاىاأعلم.
s s s s s

،لكشريك�لوحدكأنت�إل�إله�ل،حمد�لكباأنأ�شاألك�إي�للهم�«)34(
إي�:قيومياحّييا،و�لإك��ر�مجلل��ذيا،و�لأر���ضل�شمو�ت�بديعيا،منان�

�أ�شاألك�جنةو�أعوذبكمن�لنار«.
جال�شًاورجُلي�شليثمدعا:.................... ه�ر�شولمعكانأنه�،ڤأن�ض�عن

�و�إذ،أجاب�بهُدعي�إذ�لذي�»لأعظم�«رو�يهويلعظيم�با�شمهتعاىه�دعالقد: لنبي�فقال
�ُشئلبه�أعطى«.)3(

.)3364(لرمذي�شحيح�:نظر�،عنهه�ر�شيكعببنأبي�عنشح�)((

.)57/2(لنونية�لق�شيدة�و�شرح،)63(ه�رحمهجامي�أمان�لل�شيخلإلهية�ل�شفات�:نظر�)2(
،)6(/20()238/(9(لأرنوؤوذ�شعيب�إ�شنادهما�و�شحح،)(26(((،)(2205(م�شند�يأحمد�رو�ه)3(

.)3858(ماجهبن�و�شحيح،)(299(لن�شائي�شحيح�يو�لألباي



166167b

&اللآلئالزكية -
امفردات:

غرعنالثناءكانفاإن،والتعظيم،امحبةمعالكمالباأو�سافالثناء�ه:حمد�
حبة،�ُسِميمدحاً،و»األ«ي»احمد:لا�ستغراقجميعاأن�اعامحامد.))(

ا من اإى ااإح�سان �وه ،والعطاء ،ام��ن كثر :اأي ،امبالغة سيغ� من :م��َن��ان�
النعم ساحب� :اأي  ،الثقيلة النعمة هي :وامّنة ،اج��زاء عليه يطلب وا ،ي�ستثنيه

امتتاليةدونع��س،واغر�س)،)2وه�مناأ�سماءاهتعاىاح�سنى.
علىااخرعته:ال�سيءاأبدعت:يقال،امبتدع،البديع:و�لأر�ضل�شمو�ت�بديع

مثال�سابق)،)3وه�مناأ�سماءاهام�سافة.
فانجّل:يقال،والكرياء،العظمةساحب�:اأي،اجالذا:و�لإكر�مجلل�ذو

يعيني،اأي:عظم.))4وه�منااأ�سماءام�سافةكذلك.
و�لإكر�م:ه��سعةالف�سل،واج�د،الذيلي�سلهحدود.

التي،الذاتسفات�جميعام�ستلزمة،الكاملةالدائمةاحياةلهالذي�ه:حّي�
اتنفكعنهتعاىباأيحال.

الكرماا�سموهذا،بهاإااأحدقيامفا،لغرهامقيم،بنف�سهالقائم:لقُيوم�
مرجعكل�سفاتااأفعالاإليه،التيتق�مم�سيئته،واإرادته،وقدرته)5(.

ال�شرح:

وا�ستحقاقه،تعاىاهعلىالثناءاتمنمقدمةاجليلالدعاءهذايبداأ

،»وتاأملتف�شرل�شلة�و�شرلقر�آن�أم� لفاحة�«وكتاب،)9/((عثيمنلبنلفاحة�شورة�تف�شر)((
.)44(ل�شيخ�آل�شالح�ل�شيخ�معاي

.)4277/7(و�لل�شان،)777(:مفرد�ت�)2(
.)67(و�لنهاية،)((83/3(ل�شحاح�)3(

.)278/22(لطري�وتف�شر،)((6/(((لل�شان�)4(
و�شرح،)205(لقر�آن�أق�شام�يو�لتبيان،)3((/(8(لفتاوى�وجموع)386/5(جريربن�تف�شر:نظر�)5(

.)(25(لطحاوية�لعقيدة�
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اإثبات وكذلك ،يعلم�ها موما،العباد علمها ما ،واأن�اعه اأق�سامه بكل ،للحمد
إل�إله�ل«:بق�له،س�اه�اأحددون،بالعبادةواأل�هيته،بال�حدانيةتعاىاخت�سا�سه
الت��سليسرع�ثم،ذلكيلكسريك�اوحدك،اأنتاإابحقمعب�دا:اأي،»أنت�
يدي بن مقدمة ،العليا اجال سفات� من واأف��راد ،اح�سنى اأ�سمائه من بجمٍل
الت��سلالعظيمالدعاءهذايفجمع،مرادهح�س�ليورغبة،ورجاًءتفائًادعائه
كلهاامحامدواإثبات،سبحانه�لهبال�حدانيةاإقراره:�وه،تعاىهال�سالحبالعمل

لهتعاى،وت��سًامالهمنالكمااتالتياح�سى.
اأ�ساألك :اأي ،»أ���ش��األ��ك� إي�« :ق�له ي ا�ستعطاي ق�سم اأق�سم اأن��ه« :وكذلك
وت�سمنتهسملته�ما،دع�تهقب�ليًعظيمارجاء)((.»...امحامدلتلكبا�ستحقاقك
ذلكيمره�باأعظممنوا�ستعاذة،»جنة�«:�وه،ام�ع�دالي�ميمطل�باأ�سمى

العظيم،وه�»�لنار«.
منوااأر�سال�سم�اتومن�ساأخالقيا:اأي،»و�لأر���ضل�شمو�ت�بديعيا«:فقال
،اح�سنمنيك�نماغايةيواأبدعتهمافاأوجدتهما،سابق�مثالغرعلى،اأ�سلغر

واخلقالبديع،والنظامالعجيب.)2(
،وامجد ،والكرياء ،العظمة ساحب�يا :اأي :»و�لإك����ر�مج��لل��ذ ي��ا« :ق�له
،والكرم،واج�د،الف�سلوا�سعويا:اأي،»و�لإكر�م«،اأجلهويُجّليُعّظماأنام�ستحق
مقيدوا،حدودلهلي�سما،واج�دالكرمباأن�اع،خلقكوخ�ا�س،اأوليائكتكرم
:فاجال،ويكرمهم،فيكرم�نه،ام�ؤمنناأوليائهجميعمنالتكرملهالذي،بقي�د
تكاداخلقهاإكرامهوفن�ن،خلقهعلىمنهفائ�سةوالكرامة،(و�سفاته)،ذاتهي

تنح�سر،وتتناهى.)3(
،اأطاعهمنتعاىاهمنااإكراميك�ناأنسالح��وه،التكرم:معنى:فالإكر�م

ومناأطاعهله.))4اأي:اأوليائه.
.)366/2(لتنوير�)((

.)303/5(ل�شعدي�وتف�شر،)73(للزجاجيه�أ�شماء�شتقاق��)2(
.)(25(لأ�شنى�و�مق�شد،)302/5(ل�شعدي�وتف�شر،)2(8/22(لبيان�جامع)3(

.)35(/2(عثيمنلبنلو��شطية�شرح�)4(
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ق�له:»ياحّي«:يادائماحياة،الذيلي�سلكابتداء،ولي�سلكفناء،واانتهاء.

اخلقوكل،اأحداإىحتجفلمخلقكتدبريبنف�سكالقائم:»لقيوم�«:ق�له
اإليكحتاجيكلحظة،وخط�ة،وخطرة،فابقاءلها،اإابك.

ترجعوالفعلية،الذاتيةالعاو�سفاته،اح�سنىتعاىاأ�سمائهكلاأنبهمات��سل
عليهمااأن«،نبيهسنة�يوكذلككتابهيبهماوجلعزاهيقرنولهذا،اإليهما
سفات�اإثبات يت�سمنانفهما،اإليهما معانيهاوترجع،كلهااح�سنىااأ�سماءمدار
فكمال ،ًواأب��دا ًاأزا عنهما والعدم النق�س وانتفاء ،واأ�سدقه ،ت�سمن اأكمل الكمال

ااأو�سافي:»�حي«،وكمالااأفعالي:»�لقيوم«.))(
:»أعطى�بهشئل��و�إذأجاب�بهدعي�إذ�لذي�لأعظم�با�شمهه�دعالقد«:ق�له
لك�نهيرداكانواإنفاإنه،بغرهالدعاءبخاف،ام�س�ؤولعنيعطياأنه:معنى

بناإحدىالثاث.
مقت�سىعلىذلككل،ااآخري�ماإىتدخراأو،ت�ؤجلاأنواإما،تعجلاأناإما)
ًكماااأو،زيادتهاأو،التعجيلاأ�سليفيدقداأنهاأو،(للداعيي�سلحماتعاىحكمته

يام�ستجاب،اأويبدلامدع�به،اأونح�ذلك.)2(
ا�سم�هااأكرعليهوالذي،ااأعظماها�سمحديديالعلماءاختلفوقد
زيدبنوجابر،عنهمااهر�سيعبا�سبنعبداه:عنمروي�وه،»اه«اجالة

وغرهمامنال�سحابة.
قال�لطرطو�شي:»وبهذاامذهبقالمعظماأهلمالعلم«.)3(

اا�سميمتفقة اهر�س�لعنرويتقدااآث��ارهذه«:ل��ط��ح��اوي�وق��ال
ااأعظم،اأنه»اه«عزوجل«.)4(

.)378(و�لأ�شنى،)(25(لطحاوية�لعقيدة�و�شرح،)3((/(8(لفتاوى�جموع)((
.)5(0/((لقدير�وفي�ض،)638/3(لربانية�لفتوحات�)2(

.)97(للطرطو�شيماأثور�لدعاء�)3(

.)(6(،62-6(/((لآثار�م�شكل)4(
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:جللة�شم��ختيار�أ�شباب�بع�ضو�شاأذكر

ام�سطفىبهااأخرهاالتيااأحاديثكليوردالذيال�حيداا�سماأنه�1
،اأنفيهاا�سماهااأعظم.

منهااأنام�سطفىبهااأخرهاالتيااأحاديثكليًوروداااأ�سماءاأكراأنه�2
ا�سماهااأعظم.

،العاسفاته�ل�سائرامت�سمن،اح�سنىاهاأ�سماءجميعاجامعاا�سم�ه�3
،(180:ااأعراف){ح�شنى�لأ�شماء�وه}:سبحانه�قال،اأ�سماءهاإليهاهي�سيفولهذا

فيقال:»الرحمن«»الرحيم«مناأ�سماءاه.
�4اأنهاأكرمايدعىاه:»اللهم«،ومعناه:يااه،وغرذلكمنااأدلةالكثرة.))(

يك�ن اأن يحتمل ااأعظم اا�سم اأن اإى (ال�سعدي ابن) العلم اأهل بع�س وذهب
سفاته�جميععلىدلاإذا،ااأ�سماءمنغرهمعمقروناأنه:معنى،ااأ�سماءجم�ع
اا�سم�هفهذا،اجالونع�ت،ال�سفاتجميعمعايعلىدَلاأو،والفعلية،الذاتية
اا�سمفاإنه،»اه«مثلواأو�سعها،امعاياأعظمهيالتي،امعايمنعليهدّلما،ااأعظم

اجامعمعايااأل�هيةكلها،وهيجميعاأو�سافالكمال(وذكراأ�سماءاأخر).)2(
عنينطقاالذيام�سدوقال�سادقفاإن،الدعائنبهذيناهرعاكفاجتهد
ليلةعلينااأخفىكماتعينهعليكاأخفىوقد،فيهمام�ج�داأنهاأخركقداله�ى
ربكس�ؤال�يال�سادقةوالرغبة،العاليةالهمةي،اجدساعد�ت�سدحتى،القدر
هذه ساحب� تن�سى وا ،وااأخروية ،الدني�ية امراتب وارفع ،امنازل اأعظم تعاى

الكلماتاأنتقتطفلهمندع�اتكون�سيبك.
s s s s s

و�أ�شماء،(30ض�لدميجي�عبد�هللدكتور»لأعظم�ل�شم�«بتو�شعو�نظر،)32/((ل�شالكن�مد�رج)((

.)33(لأ�شقر�عمر.دح�شنى�ه�

.)637/3(لربانية�لفتوحات�:و�نظر،)26(ملك�لرحيم�وفتح،)250(لفو�ئد�جموع:نظر�)2(
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،ل�شلم�شبل�و�هدنا،بينناذ�تو�أ�شلح،قلوبنابنألف�للهم�«)35(
،بطنومامنهاظهرمالفو�ح�ض�وجنبنا،لنور�إى�لظلمات�منوجنا
إنك�،عليناوتب،وذرياتنا،و�أزو�جنا،وقلوبناو�أب�شارناأ�شماعنا�يلناوبارك
قابلن،عليكبها ُمثنن ،لنعمكشاكرين� و�جعلنا،لرحيم� لتو�ب� أنت�

لها،و�أممهاعلينا«.
يعلمناكلمات:.............. ه�ر�شولكان:قالڤم�شعودبنعبد�هعن

يدعوبهوؤلء�لدعو�تي�آخرقوله،وبهايختمبقوله:................))( كانأنه�:لفظوي

امفردات:

�ألف:اجتماعمعالتئام.

ًخراال�سيءاإىبهيت��سلمالكلوي�ستعمل،الطريق:�وهسبيل�جمع:ل�شبل�
كاناأو�سراً)2(.الف�اح�س:ماعظمقبحهمنااأفعالوااأق�الكالزنى.)3(

،ال�سركعنبالظلمةيعرثم،متقابانوهما،الن�رعدمالظلمةاأ�سل:لظلمات�
واجهل،والف�سق.)4(

ال�شرح:

هذهيعلمهم كانلهذا،مهمةمطالبفيه،والف�ائدامنافععظيمالدعاءهذا
ت�سهدهييق�لها كاناأنه:وكذلك،ڤم�سع�دبنعبداهاأخركماالكلمات
،بهاًداعياالعبدبهايق�محينما:الدع�اتهذهفائدةوتعظم،بهاويختم،ااآخر
معواجد،ااأ�سباببذلمنومتمماتهابل�ازمهاعامًا،ودالتها،معانيهاًم�ستح�سرا

»لذهبي�وو�فقه،م�شلمشرط�علىشحيح�«:وقال،)265/((لهو�للفظو�حاكم،)969(د�ودأبو�1) رو�ه(

)(430،(429(لدعاء�يلطر�ي�و�أخرجه،)630(موقوفًامفرد�لأدب�يلألباي�و�شححه،)26/((
.)(469،(468/3(لكتاب�حققوح�شنه

.)395(مفرد�ت� (((

.)693(لنهاية� (((

.)(2/3(حفاظ�عمدة)4(
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،بفعلهاواأمر،تنالبهاًاأ�سباباكلهاامطالبجعلتعاىاهاأن«،لتح�سيلهاااجتهاد
معق�ةااعتمادعلىاهتعاى...«.))(

بينهاواجعل،اخرعلىقل�بنابناجمع:اهيا:»قلوبنابنألف�للهم�«:ق�له
قلبعلىونك�ن،ااإمانعلىونق�ىااإ�سامعلىلنثبت،والراحم،وام�دة،ااإينا�س

واحدكاج�سدال�احد.
بن وال�سقاق ،والفراق ،ال�سحناء اه يا عنا اأبعد :»بيننا ذ�ت و�أ�شلح« :ق�له

اخ�سماء،ونك�نعلىامحبةوااإخاء،فيمابيننااإىي�ماللقاء.
منال�سامةفيهالذيالطريقعلىووفقنادلنا:اأي:»ل�شلم�شبل�و�هدنا«:ق�له
حتى،امنكراتواجتناب،اخراتفعلاإىوار�سدنا،وال�ساات،وامهلكات،ااآفات

.)127:ااأنعام({             }اجناتي،ال�سامداراإىن�سل
امعا�سيوهي،الدنياظلماتمنانقذنا:اأي:»لنور�إى�لظلمات�منوجنا«:ق�له
،وال�ساحاتالطاعاتن�روالكفران،اإى،ال�سرك:اأقبحهاوالتي،وااآثاموال�سرور
»ظلمات«كلمةجمعفقد،وااإمان،اخال�سالت�حيد :اأعظمها والتي،وااإح�سان

  }:تعاىقالكما،واحداحقوطريق،كثرةال�سرطرقاأن»الن�ر«ووحد
.)1:ااأنعام({           

الذن�بقبائحعنااأبعد:اأي:»بطنومامنهاظهرمالفو�ح�ض�وجنبنا«:ق�له
:مثل،والباطنةمنهاالظاهرة،ال�سليمةالعق�لكلت�ستقبحهاالتي،والفعليةالق�لية
{                 }:تعاىقالكما،والل�اط،الزنى
دفعيلهق�ةاالعبداأنبيانوفيه.قبحهالتناهيف�اح�ساهف�سماها،)151:ااأنعام(

ال�سروروال�سيئات،اإاباهتعاى،ل�سعفالعبدوعجزه.
هذهت�ظفاأناهس�ؤال�فيه:»وقلوبناو�أب�شارناأ�شماعنا�يلناوبارك«:ق�له
علىوالثباتالنماء:هيالركةفاإن.اخراتيوالزيادة،الطاعاتيااأع�ساء
،ااإن�سان عمدةهيالثاثة هذهاأن،اح�ا�سبهذه ال�س�ؤال تخ�س�سوي،اخر

.)98(ل�شعدي�لبنلفو�ئد�1) جموع(
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وجمع،بهااانتفاعالكفارسبحانه�اهسلب�التيوهي،والكفر،ااإمانطرقوهي
.)3:البقرة({أب�شارهم�وعلىشمعهم�وعلىقلوبهمعلىه�ختم}:ق�لهي)((بينهما

اأعيننافتقرالطيبالن�سلمنوااإكثار،للطاعاتبت�فيقهم:»وذرياتناو�أزو�جنا«:ق�له
بهميالدنياوااآخرة.فاإنهااأقرلعنالعبداإااأنيرىاأهلهعلىالهدىوال�ساح.

عادتهباأنذلكيطمعهعللثم،واقبلها،للت�بةوفقنا:اأي»عليناوتب«:ق�له
جل�ساأنهالتف�سلوالتط�ل،فقال:

كالتعليل�وه،النجاةم�اطناإىبعبادهالرجاع:اأي:»لرحيم�لتو�ب�أنت�)2(إنك�«
ماقبله)،)3اأي:ما�ساألتكورج�تكاإااأنكام��س�فبالت�بةوالرحمة.

و�سف،امبالغةسيغ�من�وه،اح�سنىتعاىاهاأ�سماءمنا�سم:»و»�لتو�ب
ربنا�سبحانهبامبالغة:

،عليهيت�بثميع�سيهثم،عليهيت�بثميع�سيه�فه،عبدهعلىت�بتهلكرة:أوًل�
مهماتكررالذنب،وتابمنهالعبد،تابعليهالرب،علىط�لالزمان،ياأيوقت.

وثانيًا:علىكرةمنيت�باه�سبحانهعليهممناخلق.

،العطف:هيالرحمة:كذلكامبالغةسيغ�من،الرحمةكثر:اأي:»و»�لرحيم
اأما ،الدين ي�م للم�ؤمنن )ب�)الرحيم ال�ا�سعة الرحمة وخ�ست ،وال�سفقة ،والراأفة
،والفاجرللر،اأجمعناخلقلكلالدنيايفيهال�ا�سعةفالرحمة)الرحمن(ا�سم

وام�ؤمنوالكافر،وحتىالبهائم.
بنجمع،اح�سنىباأ�سمائهالت��سلبابمن�وه،هنااا�سمنبناجمعوي

ال�قاية،والعناية:ففيالت�بة:ال�قايةمنالذن�بوتبعاتهاو�س�ؤمهايالدارين.)4(
)(1هكذ�ي�لأ�شل،و�لأوىبينها،لأنها�أكرمن�ثنن.

)))تقدمبيانه�أن»�إن«�مك�شورة�م�شددةمن�أحرف�لتعليل.

مفرد� لأدب� و�شرح ،)609/(( ل�شمد� ه� وف�شل ،)((8/3( و�لتنوير ،)((8/2( لقدير� في�ض:نظر� (((

))2/282بت�شرف.
قر�نها� ولطائف جللها ح�شنى� ه� أ�شماء� »جامع�« كتابنا ي ل�شمن� هذين معاي :نظر� )4(

.)298()64(و�ل�شنةلكتاب�شوء�يوثمر�تها
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ويالرحمة:العناية،وه�دخ�لجناتاه�سبحانهال�ا�سعة.
نعمكجميعسكر�اإىت�فقناباأن،اإنعامك:اأي:»لنعمكشاكرين�و�جعلنا«:ق�له
ال�سروي،والنهارالليلين�سكرهاباأن ،واح�سىتعداالتي،والدني�ية،الدينية

واجهار،فاإن�سكرهايقي�سحفظها،ودوامها،وبالكفربهاتزولوتت�ارى.
التحدث هنا وام��راد ،ام��دح �وه ،الثناء من :مثنن« »عليكبها مثن« :ق�له

                   }:وتعاىسبحانه�اأمركما،بالنعم
})ال�سحى(.))(              })231:البقرة({      

:ذلك وجماع ،وال�سكر ،والر�سا ،بالقب�ل لها متلقن :اأي :»لها قابلن« :ق�له
اجتنابنهيه)،)2والعملباأمره.

وعدم ،وكمالها ،)3(»ومامها ،النعمة حفظطلب فيه« :»عليناو�أممها« :ق�له
دوام تعاى اه س�ؤال� :الدعاء هذا فت�سمن ،سكرها� عن التق�سر ب�سبب نزعها

الت�فيقب�سكرالنعم،وايك�ناإابطاعةالرحمن،واجتنابالذن�ب،والع�سيان.
الفوائد:

ظنبح�سن�يدعواأن ،وذريتهلزوجهاأدعيته من ًن�سيبايجعلاأن للداعي ينبغي
تقدميكماال�س�ؤاليامطالباأهميقدمواأن،{لتو�ب�أنت�إنك�}:ق�لهيكما،ويقن

)ال�سمع(على)ااإب�سار(،اأهمية�س�ؤالالركةوتعميمها،يااأم�رالظاهرةوالباطنة.
s s s s s

لقر� وفتنة،ل��ن��ار� وع��ذ�بلنار� فتنةمنبكأع��وذ� إي� للهم�« )36(
منبكأعوذ�إي�للهم�،لفقر�فتنةو�شر،لغنى�فتنةو�شر،لقر�وعذ�ب

�شرفتنة�م�شيح�لدجال«.
كانيقول:..............)4( لنبي�أن�،عنهاه�ر�شيعائ�شةعن

.)283/2(مفرد�لأدب�شرح�)((
.)(2(/3(لتنوير�)2(

.)283/2(مفرد�لأدب�شرح�)3(
.)589(وم�شلم،)6377(،)832(لبخاري�شحيح�)4(
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امفردات:

لتظهربالناراخترتهاإذا:الذهبفتنت:ق�لهممنوااختباراامتحان:لفتنة�
ج�دته،وا�ستعملتيال�سرعياختبارك�سفمايكرهالعبد.

من�وه،والتلبي�سالكذبكثراأي»فَعال«وزنع�لىالدَج�ال:لدَجال�م�شيح�
امم�س�حة�ه»وام�سيح«بباطلهاحقيغطياأنهبذلكو�سميالتغطية�وهالدجل

اإحدىعينيهفه�اأع�ر.))(
ال�شرح:

ي سرور� اأخطر من اا�ستعاذة لت�سمنها ،ااأهمية غاية ي اا�ستعاذات هذه
،ااأخرالت�سهدقبلساة�كليبهاي�ستعيذ كانولهذا،وااآخرة،والدين،الدنيا

بلكانياأمربها،ويعلمهاال�سحابة،كمايعلمهمال�س�رةمنالقراآن.)2(
،الناردخ�لاإىت�ؤديالتيالفتنة:اأي:»لنار�فتنةمنبكأعوذ�إي�للهم�«:ق�له

         }:تعاىقالكماالت�بيخسبيل�على،اأهلهاخزنتهاس�ؤال�ومنها
})املك(.                        

                           }
                            

})الزمر(.                   
ق�له:»وعذ�ب�لنار«:اأي:بااإحراقبعدفتنتها.

يجاء وقد ،القر ياملكن س�ؤال� عند التحر �وه :»ل��ق��ر� وفتنة« :ق�له
:تعاىقالام�ؤمناإاعندهايثبتا،عظيمةفتنةوهي،)3(ونكرمنكرت�سميتهما

.)4((/2(و�لفتح،)298(،)69((و�لنهاية،)623(مفرد�ت�)((
.)590(م�شلم)2(

.)3560(و�لرهيبلرغيب�و�شحيح،)(07((لرمذي�شحيح�)3(
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                           }
})اإبراهيم(،نزلتيعذابالقر.))(            

باأن ،فتنةمنهين�ساأ فعذابه،اخا�سعلىالعام عطف:»لقر�وع��ذ�ب« :ق�له
ااأحاديث يثبت كما ،وامنافق الكافر يكما لذلك فيعذب ،اج���اب ييتحر
يتفريطهعلىيعذبثم،يتحرواباحقيجيبكاأن،لغرهايك�نوقد،ال�سحيحة
ال�ساةعنوالن�م،والنميمة،الب�لمنالتنزهكاإهمال،امنهياتاأو،اماأم�راتبع�س

امكت�بة،ورَدالقراآنوغرذلك.)2(
و�سر ،باعتبار خرفيه اأنه ،بال�سر اا�ستعاذة قيد :»لغنى� فتنة و�شر« :وق�له
،والطغيان،البطر:مثلو�سره،اخرمنفيهمايخرجسره�منفاا�ستعاذة،اآخرباعتبار
يجبماوال�سح،امحرماتيامالو�سرف،الفقراءواإزدراء،واا�ستعاء،والتفاخر

اإخراجهمنواجباتامالومندوباته،اأوااإ�سراف،واانخراطيال�سه�ات.
ماو�سره،و�سرخرففيه،ك�سابقهبال�سرقيدهًاأي�سا:»لفقر�فتنةو�شر«:وق�له
العر�سيدن�سمالهموالتذلل،اأم�الهميوالطمع،ااأغنياءح�سدمنعنهين�ساأ
سر�امنوالقن�ط،وال�سخط،بهاهق�سمماالر�ساعدموي�جبالدينوينق�س
ااأم�ربعظائمالت�رطاإىيدفعوقد،ذلكعنيدفعهق�ياإمانذلكمنمنعهله

ماايليقباأهلالدينوامروءه،كالزنى،والقتل،وال�سرقة،واحرابة.
الفناأعظم �هاأنه منها�ستعاذ:»ل��دج��ال� م�شيح�فتنةشر�وم��ن« :ق�له
ر�س�لقام،واأنذرق�مهمنهحذراإااهبعثهنبيمنمالهذا،الدنيايالكائنة
اإي«:فقالالدجالذكرثماأهله�همااهعلىفاأثنى،النا�سيًي�ما اه

اأُنذركم�ه،ومامننبياإاوقداأنذربهق�مه«.)3(
فمن�سفاتهاَخلْقيةاأنهاأع�رالعناليمنى.

.)287((م�شلمو�شحيح)4699(لبخاري�شحيح�)((
.)309/7(لفاحن�ودليل،)(27/2(لقدير�في�ض)2(

.)2937(وم�شلم،)7(22(لبخاري�)3(
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منبع �فه ،بالكذب النا�س على ااأم�ر ويُلّب�س خداعاأنه اُخلقية سفاته� ومن
منيدهعلىيظهرما،الكرىالفنم�سادرمنوم�سدر،وال�سالالكفرمنابعمن
اأ�سراط من�وه،ااإم��ان سعيف�ي�سل�فه،ااأل�هية ادعاء من،اخارقةااأم�ر

ال�ساعةالكرى.))(
الفوائد:

اأمرناحيث،ااأم�ربهذهبالدعاءالعنايةظهرت«:اهرحمهالعيددقيقابنقال
واأن،وق�عهايالباءو�سدة،فيهاااأمرلعظم،بذلكحقيقةوهي،ساة�كليبها

اأكرهااأوكلها،اأم�راإمانيةغيبية،فتكررهاعلىااأنف�سيجعلهاملكةلها«.)2(
s s s s s

،حرمناولو�أعطنا،ُتهَنا ولو�أكرمنا،تنُق�شناولزدناللهم�«)37(
و�آثرناولُتوؤثرعلينا،و�أر�شناو�ر�ضعَنا«.

كدويدويوجههعندشمع�لوحي�عليهنزل�إذ� ه�ر�شولكان:قال،ڤخطاب�بنعمرعن
�لنحل،فاأنزلعليهيومًافمكثنا�شاعة،ف�شريعنه،فا�شتقبل�لقبلة،ورفعيديهوقال:.............)3(

امفردات:

ا�ستبد:بال�سيءفانوا�ستاأثر،غرهدونمنبال�سيءاانفراداا�ستئثار:آثرنا�
به،وخ�َسبهنف�سه.)4(

ال�شرح:

خركمنزدناالعاوال�سفاتاح�سنىااأ�سماءذااهيا»زدناللهم�«:ق�له
هذاوي،امراتبوي،وامعارفالعل�مومن،الدارينخريمنوعطائكوف�سلك
ًم�سدراالثايمفع�لهحذف«دلكما،ال�ا�سعةاهنعممنالزيادةطلبم�سروعية

للقا�شيم�شلمشحيح�شرح�)639/3(لربانية�و�لفتوحات،)26/7(و�مفهم،)2(2/(((لفتح�:نظر�)((
.)(35/3(و�لتنوير،)202/8(عيا�ض

.)829/3(لأحكام�إحكام�)2(
وح�شنه)37(3(لرمذي�ورو�ه،)263/((شاكر�أحمد�إ�شناده�و�شحح،)223(م�شند�يأحمد�أخرجه�(((

.)282/(((»لأ�شول�جامع«حقيقهيلأرنوؤوط�عبد�لقادرل�شيخ�
.)52(و�لنهاية ،)( صحا ) ))) ا
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منسيء�يتك�نرماالزيادةكانتوما،)((»ودني�ي،دينيخركلمن:اأي،للتعميم
مناتذهبااأي:»تنق�سناوا«قالاآخرب�سيءالنق�سويلحق،والدنياالديناأم�ر

�سيئاآًمااأعطيتنااإياه.
هذهيحاجاتناق�ساءومنها،امباركةالدني�يةعطاياكمن:»و�أكرمنا«:ق�له
أكرمكم�إن�}:سبحانه�قالكما،التق�ى:ذلكاأعظمومن،ديننايواأكرمنا،الدار
اأنك،اجنانيدرجاتنابرفع،ااآخرةيواأكرمنا،)13:احجرات( {أتقاكم� ه�عند

اأنتاأكرمااأكرمن.
ذن�بنا ب�سبب ،علينا وااأع��داء الكفار بت�سليط تذلنا ا :اأي :»ُتهنا ول« :ق�له
تعاىاهس�ؤال�:قبلهوالذيامطلبهذات�سمن،دعائنابردتهناوا،وتق�سرنا
،ااإكرام سبب� فاإن ،ال�سيئة ااأعمال ااقراف وعدم ،ال�ساحة لاأعمال الت�فيق

واخذانيالدارين،من�طبهما.
،واأكرمنا،زدنا«وهيااأوامرعطف:الطيبيقال:»حرمناولو�أعطنا«:ق�له
،ًوتعميما،ومبالغة،ًتاأكيدا»حرمناوا،تُهناوا،تنق�سناا«الن�اهيعلى»اأعطنا
وا،وف�سلكخركمنمنعناوا،ن�ساألكمماخرومن،ساألناك�ماواأعطنا:اأي

جعلنامنامحرومن.
غرناعلينات�ؤثروا،ورحمتكبعنايتكاخرنا:»عليناُتوؤثرولو�آثرنا«:ق�له

فتعزهوتذلنا،واتغلبعلينااأعداءنا،فاإنهمناأ�سدااإيثارعلىالغر.
ال�سرباإعطائنا،علينااأو،لناق�سيتمارا�سناجعلنا:اأي:»و�ر�شنا«:ق�له
اآٍت �هماكلوي،الرزق منلنا ق�سمتما،لل�سكر والت�فيق ،والر�ساوالقناعة

منك،حتىندركر�ساك.
ختم ،عبادتك يوتق�سرنا ،طاعتك يالي�سر بجهدنا :»عنا و�ر����ض« :ق�له

الدعاءب�س�ؤالر�ساهالذيه�اأعظممطلبومرغ�بياأملهمنككلخل�ق.)2(
.)(00/3(لتنوير�)((

)2( انظر: في�ض�لقدير)07/2)(،وحفة�لذ�كرين)445(،و�لتنوير)00/3)(،وحفة�لأحوذي))(49/8بت�شرف.
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الفوائد:

)((والعقبىالدنيايالفاحونيل،بامباغيوالف�زاا�ستب�سارالدعاءهذامنيل�ح
ااألفاظ اأجل دع�اته ي ويختار ،رغباته يعظم اأن للداعي ينبغي اأنه بيان وفيه
الدني�يةاخراتيالزيادةال�س�ؤالم�سروعيةوفيه،امعاياأو�سععلىتدلالتي
.وكماله،الدعاءح�سنمنااألفاظيااحرازواأن،الدوامعلى،وااأخرويةوالدينية

كمايق�له:)زدناولتنق�شنا()�عطناولحرمنا...(.

s s s s s

،خطايا�منقلبيونق،و�لردلثلج�ماءخطايايغ�شل�للهم�«)38(
كما ،خطايايوب��ن بيني وب��اع��د ،لدن�ض� م��ن لأبي�ض� ل��ث��وب� نقيت كما

باعدتبن�م�شرقو�مغرب«.
كانيقول:..................)2( لنبي�أن�،عنهاه�ر�شيعائ�شةعن

امفردات:

»�غ�شل«:اأياأزلوامُح.

»�لدن�ض«:ال��سخ.
»باعد«:�سيغةمفاعلةللمبالغة،اأي:امبالغةيطلبال�سامةمنالذن�ب.)3(

ال�شرح:

،الظاهرةكلهاالذن�بمنال�سامةتعاىاهس�ؤال�فيهامباركالدعاءهذا
والباطنة،والتيهياأعظمااأ�سبابي�سياعالدنياوااآخرة.

،التطهريمبالغةبينهماجمع:»و�لردلثلج�ماءخطايايغ�شل�للهم�«:ق�له
النارعذابحراإطفاءاأ�سرعلردهااأنهاوخ�سها،مغفرتكباأن�اعمنهاطهري:اأي

)(08/2(لقدير�1)انظر: في�ض(

.)2705(وم�شلم،)6377()6368(لبخاري� (((

.)2((/(((و�لفتح،)669،62(لنهاية�)3(
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اإطفاءعنفعر،سببها�لك�نهاجهنممنزلةاخطاياوجعل،احرغايةهيالتي
االتيال�سماءمنامنزلةامطهراتاأن�اعوذكر،اإطفائهاًتاأكيدابالغ�سلحرارتها
منيخل�ساالتيامغفرةاأن�اعًتبيانا،باأحدهااإاالكاملةالطهارةح�س�لمكن

الذن�باإابها.
نظف:اأي:»لدن�ض�منلأبي�ض�لثوب�نقيتكماخطايا�منقلبيونق«:ق�له
الث�بيال��سخزوالاأن،ال��سخمنااأبي�سالث�بينظفكما،الذن�بمنقلبي
كلمنقلبهينظفاأنالت�سبيههذامنوالق�سد،ااأل�انسائر�بخافاأظهرااأبي�س
القلبوخ�س،اأثراأيفيهيبقىفا،ال��سخمنامنظفااأبي�سالث�بكنظافة،الذن�ب
من( تنقيته من وامق�س�د ،با�ستقامته وا�ستقامتها ،ااأع�ساء ملك �ه اأنه ،بالذكر
،والنفاق،ال�سرك:اأعظمهاوالتي،الرديئةوال�سفات،الذميمةااأخاقهي:)اخطايا
سليم�الفطرةمقت�سىالقلباأناإىاإماءوفيه،والكر،واح�سد،احقدمن:وكذلك

نظيف،واأبي�سظريف،واإمايت�س�دبارتكابالذن�ب،والتخلقبالعي�ب.
باعد:اأي:»و�مغربم�شرق�بنباعدتكما،خطايايوبنبينيوباعد«:ق�له
،عليهاام�ؤاخذةوترك،ال�سابقةاخطايامنح�سلما�حمنخطايايوبنبيني
مبالغة »باعد« امفاعلة ب�سيغة وعر،م�ستقبًا بها ال�ق�ع من والع�سمة وال�قاية
ام�سرقالتقاءاأناأو،وامغربام�سرقببعدذلكو�سبه،خطاياهوبنبينهالبعدي

وامغربم�ستحيل،فكاأنهاأراداأايبقىلهامنهاقراببالكلية.))(
s s s s s

يا،بذنبيو�عرفتنف�شيظلمت،عبدكو�أن��ا،رب��يأن��ت� للهم�«)39(
رب:�غفريذنبي،�إنك�أنتربي،�إنهليغفر�لذنوب�إل�أنت«.

قال:»�إَن�أوفق�لدعاء�أنيقول�لرجل:..................)2( ه�ر�شولأن�،ڤهريرةأبي�عن

لربانية� و�لفتوحات ،)(72/2( لقدير� وفي�ض ،)2(2/((( لباري� وفتح ،)293/4( معاد� ز�د :نظر� )((
.)(7/40(لأيتوبي�للعلمةلن�شائي�و�شرح،)(60،(53(لذ�كرين�وحفة،)438/((

.)((2(ل�شحيحة�ل�شل�شلة�يو�لألباي،)40(/(6(لأرنوؤوط�شعيب�و�شححه،)(0682(م�شند�يأحمد�رو�ه)2(
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امفردات:

�أوفق�لدعاء:اأياأكرهم�افقةللداعي.))(

ال�شرح:

طلبي،جليلةوو�س�ائل،عظيمةمقا�سدلت�سمنه،القدرجليلالدعاءهذا
اجالغايةي سدره�ولهذا،امغفرةس�ؤال�وهي،ال�سرعيةامطالباأهم
يم�افقة اأكر« :اأي :للتف�سيل )اأفعل( وزن على »اأوف��ق« فقال :ال��سف ي
كان سرها� الذن�ب اأن )3(»امغفرة لطلب« :اأو ،الداعي حال وي ،)2(»ااإج��اب��ة
سرع�،ونهارهليلهيعن�هاينف�كاالعبدكانوما،وااآخرةالدنيايًم�ستطرا
منيك�نمااأجملي،مازمتهااإىاأمتهاإى ًواإر�ساداًتعليماس�ؤالها�ي

ال�سيغالطلبية.
اجامع)4()ه�(ااأعظماجالةا�سمس�ؤاله�يجمع:»رب��يأنت�للهم�«:ق�له
لل�سفات اجامعة )رب( الرب�بية وكذلك ،العا وال�سفات ،اح�سنى ااأ�سماء لكل
بينهماوت��سط،وااإجابةالقب�لومقت�سايتهال�ازمهامنالتي،كلهاالعلَيةالفعلية
ال�سراعةيمبالغة،)5(»والق�سرواح�سر،الت�كيديفيدالذي)اأنت(الف�سلسمر�«
ومعب�دي اإلهي اأنت اه يا :اأي .اماأم�ل واعطاء ،لاإجابة ًوا�ستعطافا ،واخ�س�ع
،س�اك� دونوحدكاأخ�سك ،اأم�ري كلامالك ،ونعمكاآائك علىامربيني :بحق

بااأل�هيية،والرب�بية.
اأو�ساف اأجل هيالتي ،تعاى له والذل بالعب�دية اإقرار :»عبدكو�أن��ا« :ق�له

العب�دية.
،م�اهاإىوعجزهبفقرهاإقراربعداإقرار:»بذنبيو�عرفتنف�شيظلمت«:ق�له

.)79/3(لقدير�في�ض)((
.)320/4(لتنوير�)2(

.)402/(6(م�شند�علىحا�شيتهيل�شندي�كلممن)3(
))4لأنهكماتقدم�أنمعنى�للهم»يا�ه«.

.)359/((عثيمنلبنعمر�نآل�شورة�تف�شر(((
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ياأ�سباباآكدمن،للربواإقراره،بالذنبااعرافاأنعلىذلكدل،خطاياهيغفراأن
ح�س�لالطلب،فاإنهكما�سبقمنالت��ساتاجليلةيال�س�ؤالوالطلب.

يمبالغة،اأخ��رى مرةبالرب�بية تعاىناداه :»ذن��وب��ييفاغفرربي��ا« :ق�له
اأن اأ�ساألك ،وتربيتي ،تدبري على القائم ،اأم�ري مالك يا :اأي ،ااإجابة ا�ستدعاء

ت�سروتتجاوزعنكلذن�بيال�سغرةوالكبرة،ال�سريةوالعانية.
الباريب�حدانيةااإقرارفيه«،»أنت�إل�لذنوب�يغفرلإنه�ربيأنت�إنك�«:ق�له
ال�سيداأنتاأنكاإاساألتك�ما:اأى)((.»ااإقراربهذاللمغفرةوا�ستجاب،سبحانه�

امدبر،الذيتقدرعلىذلك،ااأحديقدرعلىذلك�س�اك.
] ] ] ] ]

شمعي�يو�جعل،�ًن��ورل�شايوي،�ًن��ورقلبييجعل�للهم�«)40(
،�ًنورفوقيمنو�جعل،�ًنورحتيمنو�جعل،�ًنورب�شرييو�جعل،�ًنور
،�ًنورخلفيومن،�ًن��ورأمامي� ومن،�ًن��ورشماي�وعن،�ًن��ورمينيوعن
،�ًنوريو�جعل،�ًن��وريم و�جعلينف�شين��ورً�،و�أعظمين��ورً�،وعِظّ

و�جعلنينورً�«.
دميوي،�ًنورحميوي،�ًنورع�شبييو�جعل،�ًنورأعطني�للهم�«

نورً�،وي�شعرينورً�،ويب�شرينورً�«.)2(
على�ًنوريوهب)3(عظاميي�ًونور،...قريي�ًنوريجعل�للهم�«

نور«.)4(
»وزدينورً�،وزدينورً�،وزدينورً�«.

كانيقوليدعائه:................)5( ه�ر�شولأن�عبا�ضبن�عن

.)228/(5(للأثيوبيلن�شائي�شن�شرح�)((

.)763(وم�شلم،)63(6(لبخاري�شحيح� (((

)34(9(لرمذي�)3(
.)((8/(((لفتح�يحجربن�نقلهكما،»لدعاء�كتاب«يعا�شمأبي�بن�رو�ه)4(

.)536(مفرد�لأدب�ي في �شحيح با ))) صححه اأ
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امفردات:

�لنور:مايتبنبهال�سيء،ويظهر،�س�اءكانح�سياً،اأومعن�ياً.))(

ال�شرح:

اإىخرجاإذا:م��سعمناأكريالدعاءهذايق�لكاناأنه النبيعنثبت
. بهااقتداءفي�ستحب،)3(ال�ساةانق�ساءوبعد،سج�ده�وي،)2(ال�ساة

الن�ر له يجعل اأن تعاى اه س�ؤال� امر�سلن سيد� من العظيم الدعاء وهذا
،جهاتهجميعمنبهًحيطايجعلهواأن،والباطنةالظاهرةذراتهُكليبهًحاطا
،امطلبهذاعظمعلىدالةففيه،ًعظيماًن�راجملتهوكلالطاهرةذاتهيجعلواأن

وعل�منزلتهوقدرهيال�س�ؤال.
كما�ع�سكليًعظيما»ًن���را«اهساأل�:»�ًن���ورقلبييجعل�للهم�«:ق�له
،ربهأحدكم�شاأل��إذ�«:تقدمكما النبيعناخرذلكعلىويدل،التنكريفيده
،وامعرفة،والهداية،العلم�وه،بالن�رالقلبيتجلىاأناهساأل�»لرغبة�فليعظم
اأنهالقلبوقدم،واجهالة،امعا�سيظلمعنيتعرىواأن،الثابت الق�يوااإمان

اأعظمااأع�ساء،واأهمها،فاإذاا�ستنار،فا�سن�رهعلىاج�سدكله.
باحقينطقاأنيًن�رال�سانهييجعلاأناهس�ؤال�:»�ًنورل�شايوي«:ق�له
اأنوامعنى،تعاىاهوذكرامنكرعنوالنهي،بامعروفااأمرمنالق�لو�سداد

ي�سغلهذهااآلةيطاعةاهومر�ساته،يكلاأح�اله.
اا�ستماعمنوطاعتهاهمر�ساةيكذلكي�سغلهباأن:»�ًنورشمعي�وي«:ق�له

اإىالذكر،والعلم،والبعدعنكل�سماعحرم.
،بالعلم واا�ستغال ،العجيبة الك�نية اآياته ي للنظر :»�ًن���ور ب�شري وي« :ق�له

والفكر،والبعدعنالنظراإىكلحرم.
.)(323(محيط�نظر:�لقامو�ض�)((

.)763(م�شلم (((

لأفكار� نتائج ي كما حجر بن� رجح �وبهذ ،لألباي� للعلمة )767/2(  لنبي� شلة� شفة�  (((

.)266/((
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هذه ساأن� لعظم ،الظرفية »ب���»ي والب�سر وال�سمع )و)الل�سان القلب وخ�س
ااأع�ساء،والتيخلقتمناأجلا�ستعمالهايمر�ساةاهتعاىوطاعته،وعبادته.

،�ًنورشماي�وعن�ًنورمينيوعن�ًنورفوقيومن�ًنورحتيمنجعل�«:ق�له
العظيمبالن�رًحف�فايك�ناأنتعاىاهساأل�»�ًن��ورخلفيومن�ًنورأمامي�ومن
عنهلتتا�سى ًزجاالن�رفيهيزجاأن ساأل�فكاأنه،ااأوق��اتكلي،اجهاتكلمن
ًحف�ظايك�نواأن،اجهاتكلمن،امعل�ماتلهوتنك�سف،مكانكلمنالظلمات
سبيل�علىاجهاتهذهيوت�سرفهتقلبهيجعلواأن،وال�سااتامهلكاتكلمن

احق،والهدى.
ًن�را ياجعل:اأي ،اخا�سعلىالعام عطف:»�ًن���ور نف�شييو�جعل«:ق�له

�سامًالاأن�ارال�سابقةوغرها.
اًعظيماًن�راعطائكمنياأجزل:»�ًن��وريوعِظم�ًن��وريو�أعظم«:ق�له
ي�سلوا،م�سريينقطعا،امعارفاأن�اريوالرقيال�سردائماأك�ن،كنههيكتنه

�سبيلي.
ق�له:»و�جعلينورً�«:طريقاًاأم�سكواأهتديبهاإىمعارفاحقوالهدى.

ق�له:»و�جعلنينورً�«:يذاتي،وينف�سي.
�ًنورشعري�وي،�ًن��وردميوي،�ًن��ورحميوي،�ًن��ورع�شبييو�جعل«:ق�له
هذهت�ستمدومنه،البدنيتغذىبهالذيالق�تاإىًمن�سرفا:اأي:»�ًنورب�شريوي
باطنهليك�ن،فيهجزءكليالن�ريتخللاأنيت�سمنال�س�ؤالق�اها،فهذاااأع�ساء

وظاهرهن�راً.))(
�هالذي،حديتن�راأنواأ�ساألك:اأي:»قريي�ًنوريجعل�للهم�«:وق�له

حلالظلمة،والتن�يريالقريت�سمنالنعيمفيهكماجاءتبذلكااأحاديث.
،)(44(لدعاء�و�شاأن،)45/6(للنوويم�شلمو�شرح،)395/2(و�مفهم،)(4(/(((لباري�فتح:نظر�(1(

لقدير�وفي�ض،)44/2(ل�شمد�ه�وف�شل،)420/8(لأحوذي�وحفة،)394/((ل�شنة�م�شابيحو�شرح
.)(36/2(
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الزيادةياهب�س�ؤالالدعاءختم:»�ًنوروزدي،�ًنوروزدي،�ًنوروزدي«:ق�له
معهيرجىالذيااإحاحمنوهذا،مطل�بةتاأكيديمبالغةمراتثاثالن�ري

ااإجابة،وهذايدلعلى�سدةالعنايةي�س�ؤالاهالرقييالزيادةبالن�رمنه.
اأجزائهكليبل،ج�سمهاأع�ساءمن�ع�سكليااأن�اراهس�ؤال�يواحكمة
ماااإجمالمكنكاناأنهمع،التف�سيلبهذا،وجهاته،وتقلباته،وت�سرفاته،واأح�اله
وحطني،ًن���را البدن اأج��زاء منجزءكليياجعل:يقالكاأن ،واأخ�سر،اأع��م �ه
التف�سيلعندواأما،ااأجزاءعلىي�زعواحدن�راإالهيح�سلمبذلكفل�جيءبن�ر؟
،ام�سقةقدرعلىوالث�اب،عبادةالدعاءاأن ذلكوغر،تامن�ر�ع�سلكلفيح�سل

فكلمااأكرمنهزادااأجروالث�اب.
الظاهرة اأع�سائه من �ع�سكل يالن�ر تعاى ربه س�ؤال� ي تف�سيله وي
كليتحلى حتى،حااتهوكل،وتقلباته ت�سرفاته وي،وامعن�ية البدنية بل ،والباطنة
الهدىاإىحتاجاأع�سائهمن�ع�سكلفاإن،والطاعة،والهدايةامعرفةباأن�ار�ع�س
ال�سيطانفاإن،وال�سالةواجهالةالظلمعنيتعرىوحتى،والتاأييدبالتثبتلهخلقما
ت�ستاأ�سلباأن�اراإاذلكعنخل�سوا،وال�سبهاتبال��ساو�سال�ستاجهاتمنياأتيه

�ساأفةتلكالظلمات،فبهذاالن�رميزالعبدبناحقوالباطل.))(
ي�م ظل�مات م�ن بها يُ�ست��ساء ،ظ�اه�رها على ااأن���ار هذه حمل من مانع وا
هذا فجمع ،الدن�يا ي للح�ق وامعرفة والهداية العلم مت�سمنة ًاأي�سا وهي ،القيامة
،والرزخيةوالدني�ية،واح�سية،وامعن�يةالروحيةااأن�اربناجليلالعظيمالدعاء

                }:تع�اىقالكما:ااأولفمن،وااأخروية
منامنافق�نويطلببام�ؤمنًحاطاالن�ريك�نااآخ��رةوي)122:ااأنعام({      

                         }:تع�اىقال،منهام�ؤمنن
                                                       

علىل�شندي� وحا�شية،)45/2( ل�شمد� ه� وف�شل ،)(26/3( عيا�ضللقا�شي م�شلمشحيح�شرح�  (1(

�م�شند�أحمد،)(62/3(بت�شرف.
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                       }:تعاىوقال)13:احديد({
.)8:التحرم({   

يوملنا�ض� ه�يجمع« :قال  اهر�س�ل اأن م�سع�د بن عبداهاأثر ففي
يعطىمنفمنهم:وقال،أعمالهم�قدرعلىنورهمفيعطون:قالاأناإى...لقيامة�

نورهمثل�جبلبنيديه،ومنهممنيعطىنورهنحوذلك...«احديث.))(

الن�رالدنياففي،وااآخرةالدنياييعمالن�راهس�ؤال�اأنتقدممافت�سمن
وي،ربهطاعةي�ع�سكلوي�ظف،والباطلاحقبنااإن�سانميزالذي،امعن�ي

ااآخرةالن�راح�سي،الذيي�ست�سيءبهيالرزخ،ويال�سراط.
الفوائد:

الظاهرة به احا�سلة امنفعة لعم�م ،القلب �ه ال�س�ؤال ي اح�ا�س اأوى اأن
اإرادتهعلىوهي،ااأع�ساءسائر�ي�ستعملالذي�وه،البدناأمرواأنه«.والباطنة
)2(.»اأجزائهجميععلىوفا�س،البدنسائر�ين�رهانبث،القلبا�ستنارفاإذا،تت�سرف
يعليهمالن�راإ�سباغيساأنه�عزربهماإىحتاج�نااأنبياءحتىالعبادكلاأن
الدنيايتك�نواآث�ارهمنافعهفاإنامطلبهذااأهمية.وامعن�يةاح�سيةاأح�الهمكل
،وتط�يًا،ًوتب�سيطا،ًتن�يعاالداعيمنهايكراأنينبغيامهمةامطالباإن.وااآخرة

وتكريراً،فاإنهااأرجىيااإجابة،واأكمليالعبادة.
s s s s s

،و�لهرم،و�لبخل،و�جن،و�لك�شللعجز�منبكأعوذ�إي�للهم�«)4((
لفقر�منبكو�أعوذ،و�م�شكنة،و�لقّلة،لة و�لق�شوة،و�لغفلةو�لعيلة،و�لِذّ
و�أعوذ،و�لرياءو�ل�شمعة،و�لنفاق،و�ل�شقاق،و�لف�شوق،و�ل�شركو�لكفر

بكمن�ل�شمم،و�لبكم،و�جنونو�جذ�م،و�لر�ض،و�شيئ�لأ�شقام«.
يدعويقول:.........)3( لنبي�كان:قالمالكبنأن�ض�عن

.)359((و�لرهيبلرغيب�ي في �شحيح با )1) صححه اأ

.)(46(لدعاء�شاأن�)2(
.)(285(جامع�و�شحيح،)2072(،)456/2(لظماآن�مو�ردشحيح�يلألباي�شححه�)3(
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ال�شرح:

،والعلنية،ال�سرية،والعملية،العلمية،الدينيةواآفات،البدنيةاآفاتمن ا�ستعاذ
ولهذا،وااأخروية،الدني�يةاحياةيامفا�سدمنعنهاين�ساأما،واُخلقيةاَخلْقية

منهال�سدةخط�رتها،و�س�ءماآلها. النب�يةال�سنةياا�ستعاذاتت�افرت
فبد�أباأولهذه�ل�شتعاذ�ت:

اأ�سبابعنالعبدتخلف�وه:معناه،(4)رقمحديثيتقدم:»لعجز�«:ق�له
ال�اجبةاحق�قاأداءمنمنعاأنه منوا�ستعاذته،وق�تهقدرتهل�سلباخر
ارتكاب عنالنا�سئة العبادات مهماتالقيام عنوعجزه،والدني�ية الدينية عليه
جلاهذموقد،اإليهام�انعوت�سابق،الع�ائقت�ايمرتكبهات�جباأنها،الذن�ب

    }:ساأنه�عزقال،وااتعاظ،للعرةمثًافيهو�سرب،كتابهيالعاجزوعا
.(75:النحل){                    

،فعلهواإمكانالقدرةوج�دمعاخراأ�سبابعنالعبدتخلف�وه:»لك�شل�«:ق�له
انبعاثعدمب�سبب،عنهالتثاقلينبغياعماالتثاقلاإى�تدعذميمةسفة�وهي
،الدني�يةامنافعمنكثرالعبدعلىفي�سيع،البدنلراحةًاإيثارا،اخراإىالنف�س

    }:الك�سلسفاتهم�منوذكر،امنافقنوتعاىسبحانه�ذموقد،وال�سرعية
}(الت�بة).                                   

،عليه امالية احق�ق اإنفاق من ساحبه� منع ،ذميمة سفة� :»لبخل�« :ق�له
على ال�ساة كعدم ،الق�لية يع�ل،واحق�ق من على وااإنفاق ،وال�سيافة ،كالزكاة

،وعدمالردعلىال�سام. النبي
:وامعن�ي ،الكافر :�وه ،لل�س�رى ال�سامل العدو من اخ�ف :»ج���ن�« :ق�له
اأجلعليهيف�تفب�سببه،ام�افقةعلىيحملهاأو،امحاربةمنعه،وال�سيطانالنف�س
منباحقوال�سدع،اهسبيل�يكاجهاد،ال�ساحاتاأعمال واأف�سل،الطاعات

ااأمربامعروف،والنهيعنامنكر،ون�سرةامظل�م،وغرذلكماايح�سى.
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،واح�ا�س،العقلاختالومن،الق�ىت�ساقطاإىام�ؤديال�سنكر:»لهرم�«:ق�له
وقد ،بع�سها يوالت�ساهل الطاعات من بكثر القيام عنوالعجز ،امنظر وت�س�ه

ي�سبحثقيًاعلىغره.فيك�نكالطفليامهدوالعياذباه.
وا،اح�سنةام�عظةيقبلابحيث،و�سابته،القلبغلظة:»لق�شوة�«:ق�له
:اإ�سرائيلبنيعنتعاىاهحكىكما،الرحمةي�ستحقمنيرحموا،العق�بةيخاف

{                      }(البقرة).
،تذكرهوعدم،اخرعنوذه�ل،البالعنال�سيءغيبة:وهي:»لغفلة�«:ق�له
تاركهيوا�ستعمل،عليهويحرم،العبدعلىيجبما،لهالتنبهينبغيماوالتنبه

                }:تعاىقالكما،ًواإعرا�ساًاإهماا
   }(ااأنبياء).

علىالقدرةوعدم،واحاجة،الفاقةوهي،امهملةالعنبفتح:»لعيلة�«:ق�له
القياممايحتاجاإليه،ه�،ومنيع�له.

،ااحتقار بعن اإليه ونظرتهم ،النا�س على اله�ان ،بالك�سر :»ل���ذل���ة�« :ق�له
واا�ستخفاف،وهي�سدالعزة.

عنيعر�سما،والذلةاخ�س�عوهي،احالو�س�ء،امالقلة:»م�شكنة�«:ق�له
احاجة.

ق�له:»�لفقر«:اأ�سلهك�سرفقارالظهر،وه�خل�اليدمنامال.
�وه،اعتقادي:ن�عان�وه،باهااإمانعدم�وه،ال�سراأ�سله:»لكفر�«:ق�له
خرج�وه،والنفاق،ا�ستكباروكفر،عنادوكفر،اجح�دوكفر،العنادكفر:منهاأن�اع
،حائ�سوهيامراأةاإتيانمثل:اأن�اعكذلك�وه،عمليكفر:الثايوالن�ع،املةعن

اأويدبرها،واأوردهعقبالفقراأنهقديف�سياإليه.
اهمعيجعلاأن�وه:ااأكر:ااأولالن�ع:كذلكن�عان�وه:»ل�شرك�«:ق�له
ااأكرال�سرك�وه،و�سفاتهاأ�سمائهياأو،األ�هيتهياأو،رب�بيتهي،ًسريكا�اأو،ًندا
بغرواحلف،الرياءمثلااأ�سغر:الثايوالن�ع.تعاىباهوالعياذ،املةعنامخرج
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اأو،ااأكرال�سركحداإىي�سلوم،ًسركا�ت�سميتهالن�س��سيوردما�وه،اه
خرجغر�وه،ااأكرال�سركاإىت��سل،فعليةاأو،اإراديةاأو،ق�ليةو�سيلةكل:�ه

عناملة،وه�منالكبائركذلك.
ق�له:»�لف�شوق«:اخروجعناا�ستقامةبارتكابامعا�سي،وال�ق�عيامحرمات.

واحدكلي�سراأن:واأ�سله،احقوخالفة،والتنازعاخاف:�وه:»ل�شقاق�«:ق�له
وت�ستيت،ااأمةمزيقيااأ�سباباأعظممن�وه،اأخرىوناحيةسق�يامتنازعنمن
ووهن ،الق�ة سعف�اإى ي�ؤدي ما،والبغ�ساء العداوة ب�سببه فتح�سل ،ااإخ���ة سمل�

                            }:تعاىقال،ااأمة
}(ااأنفال).   

نفاق :ن�عان �وه ،القلب عليه ينط�ي ما عك�س اإظهار �وه :»لنفاق�« :ق�له
،باهوالعياذ،املةعنخرج�وه،الكفرويبطنااإمانيظهراأن�وه:اعتقادي
يوالفج�ر ،والغدر .ااأمانة وخيانة ،والكذب ،ال�عد ي كااإخاف :عملي ون�ع

امخا�سمة،وه�نفاقاأ�سغر.
فيمابذلكوي�ستهر،النا�سلي�سمعبالعملالتن�يه،ال�سنب�سم:»ل�شمعة�«:ق�له

بينهم،فايعملههخال�ساً.
وا،فيحمدوهالنا�سلراهاالعبادةاإظهار،وامدالراءبك�سر:»و�لرياء«:ق�له
 فا�ستعاذته،النا�سخ�سالاأقبحلك�نها،اخ�سالهذهوذكر،اهوجهبذلكيريد

منهااإبانةعنقبحها،وزجرالنا�سعنالتخلقبها،باألطفوجه،واأح�سنعبارة.
ق�له:»�ل�شمم«:بطانال�سمع،اأو�سعفه.

ق�له:»�لبكم«:بالتحريك،ه�اخر�س.وعدما�ستطاعتهالنطقبالكام.
ق�له:»�جنون«:زوالالعقل،الذيه�من�ساأاخراتالعلمية،والعملية.

ما،منهال�سديدوجري،اللحموتفتت،ال�سعرت�سقطعلة:»ج��ذ�م�«:ق�له
ينفرالنا�سمنهلب�ساعته،والقذارةفيه.
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ق�له:»�لر�ض«:علةحدثيااأع�ساءبيا�ساًرديئاً،ماتغرال�س�رةوال�سكل.
خ�سية،ااأجرمزيدعليهاال�سرياأنمعااأمرا�سهذهمن النبيا�ستعاذ

من�سعفالطاقةعنال�سر،وال�ق�عيال�سجر،فيف�تبهااأجر.
ااأمرا�ساأي:»لأ�شقام�شيئ�«:فقالباا�ستعاذةامذك�راتتخ�سي�سبعدعممثم
،الزمانهذاكاأمرا�س،امزمنةوااأمرا�س،وال�سل،كالفالج،اخطرةالرديئةالفاح�سة
منااأ�سقامسائر�من ي�ستعذوم.ذلكوغر،وااإيدز،واأن�اعه،ال�سرطانمثل
مع،م�ؤنتهخفت،بال�سرنف�سهعلىفيهاااإن�سانحاملاإذاما:منهااأنااأمرا�س

عدماإزمانه،كاحمىوال�سداعوالرمد،وغرذلك.
مطهرةااأمرا�ساأن،امزمنال�سديدال�سقم�وهب�سيئهااا�ستعاذةقيدواإما
اأ�سدجاءوقدًخ�س��ساااأجربابي�سداأافاأراد،لاأنامال�سرمعمرقاة،لاآثام
،الكرامداأبمنلي�سااأ�سقامجميعمنفالنف�ذ.ااأولياءثم،ااأنبياءباءالنا�س
،احميم منه يفر حال اإى ب�ساحبه ينتهي اأنه ،باا�ستعاذة خ�سها اإما وكذلك
يح�سلاأو،ال�سالحالعملمعهويقلوامداوي،واجلي�س،ااأني�سمعهويقل،وال�سديق

عدمال�سروالعياذباه،معماي�رثهال�سن.
،»و�لر�ضو�جذ�مجنون�«الثاثةدخ�لمع:»لأ�شقام�شيئ�«منواا�ستعاذة
تُف�سد ما ،العرب اإى سيء� اأبغ�س لك�نها ،اخا�س على العام عطفمن �ه فيه
:الر�سالةسروط�منعدوالهذا،والعاهاتااآفاتوت�رث،ال�س�رةوتغّر،اِخلْقة

ال�سامةمنكلماينفراَخلقوي�سّ�هاُخلق.))(
الفوائد:

دلهذاالدعاءاجليلعلىج�ازالدعاءماي�ساءعلىالتف�سيل،واجملة.)2(
وال�سر،حل�لهقبلباءكلمنالعافيةب�س�ؤالاأمراحكيمال�سارعاأن:وفيه

علىمايقعمنالباءعندنزوله.)3(
،)64(/3( ،)707 ،677/(( لربانية� و�لفتوحات ،)(50 ،(22/2( لقدير� وفي�ض ،)(72( ،لدعاء� شاأن� )((

.)(27-(26/3(و�لتنوير،)3(7/7(لفاحن�ودليل،)4(8(لذ�كرين�وحفة

.)203/8(عيا�ضللقا�شيم�شلمشحيح�شرح�)2(

.)642/3(لربانية�لفتوحات�)3(
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،والتعميم،ااأفرادسبيل�علىاأو�سافهابذكرال�سرورمناا�ستعاذةي�سرعواأنه

واأنال�سروراخطرة،يندبتكراراا�ستعاذةمنها.
s s s s s

، �ل���رِدي،و�لغِمّ منبكو�أع��وذ،لهدم�منبكأع��وذ� إي� للهم�«)42(
،موت�عندل�شيطان�يتخبطنيأن� بكو�أع��وذ،و�ل��ه��رم،و�ح��رق،و�ل��غ��رق

و�أعوذبك�أن�أموتي�شبيلكُمدبرً�،و�أعوذبك�أن�أموتلديغًا«.
كانيدعو:.............))( ه�ر�شولأن�ي�شرأبي�عن

امفردات:

�لهدم:ب�سك�نالدال،اأي:�سق�طالبناء،ووق�عهعلىال�سيء.

ساهق�منكال�ق�ع،منخف�سمكاناإى،عالمكانمنال�سق�ط:لردي�
جبل،اأويبئر.

�لغرق:بفتحالغنوالراء،ام�تغرقاًباماء)2(.

ي�سره :اأي ،القلب فيغّم ،احزنب�سبب ،احا�سريالقلب ي�سيب اأم :لغم�
ويُغ�سّيه.

وه�جهدللقلب،والعقل،واج�سد.)3(
�حرق:االتهاببالنار.

،بيده ااأر���س البعر كخبط ،ا�ست�اء غر على ال�سرب :اخبط« :يتخبطني
والرجلوال�سجربع�ساه،وامق�س�دهنا:�سرعال�سيطانواللعببه«.)4(

مدبرً�:ام�ىُدبره،امنهزمياجهاد.

.)(553(د�ودأبي�و�شحيح،)5532(لن�شائي�ي في �شحيح با )1) صححه اأ

.)(48/2(لقدير�وفي�ض)(43/3(لربانية�لفتوحات�)2(

.)(74/3(حفاظ�عمدة)3(

.)253(و�لنهاية،)273(مفرد�ت�)4(
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ال�شرح:

ذلكعلىدلتكما،ال�سهادة نيل منفيها ما معاأم�رهذهمن ا�ستعاذ
،ال�سيطان ا�ستزله فرما ،عندها امرء يثبت ا ،مغلقة ،جهدة اأنها ،ااأحاديث
الظاهر ي واأنها ،اأ�سف وم�ؤاخذة فجاأة يعد واأن��ه ،بدينه يخل ما على فحمله
ال�سابقةكااأمرا�س،س�كة�كانت�لحتى،عليهاوي�ؤجريثاب،وباءوحنم�سائب

ام�ستعاذمنها.
،س�رة�بالغ�سبم�سعرامذك�راتهذهظاهراأنمع،اأو�سعفالعافيةذلكومع
متمنى احقيقية ال�سهادة اأن ،ال�سهادة هذه وبن ،احقيقية ال�سهادة بن والفرق
بخاف ،القتال حاات بع�س يلها ال�سعي عليه يجب وقد ،ومطل�به م�ؤمن كل
،لع�سىفيهاسعى��ول،فيهاال�ق�علعدموال�سعي،عنهاالتحرزيجب،ااأم�رهذه
النطقوعدم،لل��سيةواإقرار،للمظامورد،ت�بةدون،بغتةيك�نحينهاام�تاأن

بال�سهادة،مايفج�ؤهمنفزعوهلع،ومايدهمهمناخ�ف.
فيه ما ،احا�سرزمن ي،القلب يواح��زن الهم سدة� �وه :»و�ل��غ��ّم« :ق�له
،دني�ية،عديدةم�سالحامرءعلىفي�سيع،والنف�سوالعقل،البدنعلىسديد�وقع

و�سرعية،وه�مناأعظمااأ�سبابيح�س�لااأمرا�سالنف�سية،والبدنية.
،ي�سرعنياأنبكاأع�ذ:اأي:»موت�عندل�شيطان�يتخبطنيأن�بكو�أعوذ«:ق�له
،ااأقدامبهاتزلالتيبنزغاته،ام�تعندعقلياأو،دينيويف�سد،بييلعبوال�سيطان
�همالهفيح�ِسن،في�سلهالدنيافراقعندامرءعلىي�ست�يفقد،العق�لوت�سرع
اأو،منهابالتحللمظلمةعناأو،الت�بةمنمنعهاأو،ح�سن�همالهويقبح،قبيح
ومنع،احياةعلىوي�ؤ�سفه،ااآخرةوالدارام�تييُكرّههاأو،اهرحمةمنييئ�سه

عنهالنطقبال�سهادة،وغرذلكمنال�ساات،التيتك�نياأخطرااأوقات.))(
حالياأم�تاأنبكاأع�ذ:اأي:»�ًمدبرشبيلك�يأموت�أن�بكو�أع��وذ«:ق�له

،)283/24(أحمد�م�شندعلىل�شندي�وحا�شية،)642/3(لربانية�و�لفتوحات،)(48/2(لقدير�في�ض)((

بت�شرفي�شر.
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الكبائرمن�وه،سبيلك�ياجهاداأثناءالزحفمنًفارا،اأعدائكقتالمنهروبي

ام�بيقات،كماجاءيال�سحيح.
ذواتلدغعقباأم�ت اأن بكاأع�ذ :اأي :»لديغاأم��وت� أن� بكو�أع���وذ« :ق�له
ي�ستطيع فا ،الفجاأة م�ت قبيل من فيك�ن ،وغرهما والعقرب كاحية ،ال�سم
،اللدغسدة�منال�سديدبااأمفين�سغلم�تهيتاأخروقد،والت�بة،ال��سيةاإعداد
،اح�سيةوام�ساوئال�سرورمنفيهامااا�ستعاذاتهذهاأهميةيمايخفىوا
اأم�رفاإنها،فيهاوقعمنوي�سمعي�ساهد�وه،ام�ؤمنحياةي،وامعن�ية،البدنية
واا�ستعانة،ااأ�سبابببذل،اا�ستطاعةقدرعنهاالت�خيفينبغي،ومقلقة،مفزعة

باهجلوعابالدعاء.

s s s s s

نُخُلقي«. ّ ))43»�للهمكماح�َشنتَخلقي،فح�شِ
يقول:................))( ه�ر�شولكان،ڤم�شعودبن�عن

امفردات:

يقال ما اأكر واح�سن ،فيه مرغ�ب مبهج كل عن عبارة :ن�� �ُح�����شْ :أح�شنت�
ح�سناءوامراأة،وُح�ّساٌنح�سٌنرجٌل:يقالبالب�سرام�ستح�سنيالعامةتعارفي
قال،الب�سرةجهةمنفللم�ستح�سن،اح�سنمنالقراآنيجاءماواأكر،وُح�ّسانة
علىيقالوااإح�سان،(18:الزمر){أح�شنه�فيتبعونلقول�ي�شتمعونلذين�}:تعاى
ياإح�سان :والثاي،فاناإىاأح�سن :يقال،الغرعلىااإنعام:اأحدهما :وجهن
اح�سنىتعاى اأ�سمائه ومن)2(.{خلقهشيء�كلأح�شن� ل��ذي�} :تعاى قال ،فعله

الكرمة»امح�سن«.

جامع�شحيح�يلألباي�و�شححه،شاكر�أحمد�لعلمة�و�شححه،)3823(برقمأحمد�أخرجه�)((
.)2056(برقم،)449/2(لظماآن�مو�ردشحيح�وي،)74(برقم،)((3/((لغليل�إرو�ء�وي،)(307(

.)236(مفرد�ت�)2(
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ال�شرح:

ًمعتداًم�ستقيماخلقيجعلتكمااهيا:اأي،»خلقيأح�شنت�كماللهم�«:ق�له
،اح�سن غاية يفتك�ن اأخاقي ح�ِسناأن اأ�ساألك ،وااإتقان ،ااإح�سان غاية ي
والتخلق،اخلقاأثقالعلىاأق�ى«وباطني،ظاهريفيح�سن،خلقيكهيئة،والكمال

بتحقيقالعب�دية،والر�سىبالقدر«.))(

النا�سلقب�لاأدعىذلكفاإن،خلقتهاأح�سنكماُخلقهيُح�ِسناأنتعاىاهساأل�
فيهامباركالدعاءوهذا،لهوامخالطة،والتعليم،والدع�ة،وااإ�ساح،بام�عظةله
اجليل ا�سمه من ام�ستقة الفعلية ااإح�سان ب�سفة وتعاى تبارك اه اإى ت��سل
:وتعاىسبحانه�قالكما،خلقهسيء�كلاأح�سنالذيامح�سنتعاى�فه،»امح�سن«

.(7:ال�سجدة){خلقهشيء�كلأح�شن�لذي�}

اجميلة،وع�ائده،بنعمهت��سل�وه،جليلاآخرت��سلفيه:»ح�َشنتكما«:وق�له
عليهزكرياقالكماالاحقااإح�سانطلباإى،ال�سابقبااإح�سانف�»ت��سل،ال�سابغة

)2(.(4:مرم)»{شقيًا�رببدعائكأكن�وم}:ال�سام

فجمعبنت��سلنعظيمنقبلالدعاء،مايربعليهمامناا�ستجابةوالعطاء.

ساأن�منلهما،س�ؤاله�يواأمتهلهتعليماخلقهيُّح�سناأن النبيو�س�ؤال
الكثرةااأحاديثجاءتفقد،العبادقل�بيجليلوم�قع،كبروف�سل،عظيم
عنهمااهر�سيالعا�سبنعمروبنعبداهفعن:ساأنه��وعل،ف�سلهبياني
خياركممنإن�«:يق�لوكان،متفح�ساوافاح�ساسلى�اهر�س�ليكنم:قال

�أح�شنكم�أخلقًا«.)3(

ميز�نيأثقل�شيء�منما«:قال اهر�س�لاأن ڤال��درداءاأبي وعن
.)(20/2(لقدير�في�ض)((

.)(23/3(لتنوير�)2(

.)232((وم�شلم،)3559(لبخاري�)3(
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منالقرب يااأ�سباب اأعظم من�وه،)((.»خلق�ح�شنمن،لقيامة�يومموؤمن�
أحا�شنكم� لقيامة� ي��وم جل�شامنيو�أقربكم ،إي� أحبكم� منإن�« :قال  النبي

�أخلقا«.)2(

وغرذلكمنااأحاديثالكثرةيف�سلح�سناخلق.
اهمعاخلقفح�سن،اهعبادمعويك�ن،تعاىاهمعيك�ناخلقوح�سن«
،الت�سجر وعدم باان�سراح ذلك وتلقي ،وقدرا سرعا� بحكمه الر�سا يك�ن :تعاى
اخلقوح�سن،وعلناسرا�ونعمائهبائهعلىو�سكرهوحمده،واحزنااأ�سىوعدم

معاخلقه�كفااأذى،وبذلالندى،وطاقةال�جه.
كف�لأذى:باأاي�ؤذيالنا�سابل�سان،وابج�ارحه.

وبذل�لندى:يعنيالعطاء،منمال،وعلم،وجاه،وغرذلك.

وطلقة�لوجه:اأنياقيالنا�سب�جهمنب�سط.)3(

الفوائد:

منام�ستقةباأفعالهتعاىاهاإىالت��سلاأهميةعلىامباركالدعاءهذادل
اأ�سمائهاح�سنى،فاإنهيت��سلبهايالدعاء،كمايت��سلاإليهباأ�سمائه.

م�سروعيةالدعاءب�سربااأمثلةاح�سية،علىااأمثلةامعن�ية.
ح�سنف�سيلةوفيه،واإنعامهواآاءه،اإح�سانهب�سابقتعاىاهاإىالت��سلاأهمية

اخلق،حيثُخ�ّسبالدعاءوال�س�ؤال.

s s s s s

شحيح�وي،)876(ل�شحيحة�لأحاديث�شل�شلة�وي)2002(لرمذي�شحيح�يلألباي�شححه�)((
.)264((و�لرهيبلرغيب�

لأحاديث�شل�شلة�وي،)482(ح�شان�لتعليقات�وي)20(8(لرمذي�شحيح�يلألباي�شححه�)2(
.)79((ل�شحيحة�

.)24(/2(ه�رحمهعثيمنبن�للعلمةل�شاحن�ريا�ضشرح�)3(
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،و�لأهو�ء،و�لأعمال،لأخ��لق�منكر�تمنبكأع��وذ�إي�للهم�«)44(
و�لأدو�ء«.

يدعوبهوؤلء�لدعو�ت:...............))( ه�ر�شولكان:قالعمهعنعلقةبن�زيادعن

يدعوبهوؤلء�لكلمات: ه�ر�شولكان:رو�يةوي
»�للهمجنبنيُمنكر�ت�لأخلق،و�لأهو�ء،و�لأ�شو�ء،و�لأدو�ء«.)2(

امفردات:

،بقبحه ال�سحيحة العق�ل حكم فعل كل :وامنكر ،العرفان سد� :م��ن��ك��ر�ت�
وال�سريعةيحرمه.

�لأهو�ء:جمعه�ى،وهيالزيغ،واانهماكيال�سبهات،وال�سه�ات.

�لأدو�ء:جمعداء،وه�ال�سقموامر�س.

ومن،وااأخروية،الدني�يةااأم�رمنااإن�سانيغُمماكل�وه:ال�س�ء:لأ�شو�ء�
ااأح�الالنف�سيةوالبدنيةواخارجية،ويعرعنكلمايقبحبال�س�اآى.)3(

ال�شرح:

جميع من اا�ستعاذة تت�سمن اأنها وذلك ،ااأهمية غاية يامباركة الدع�ة هذه
ال�سروروامهلكاتالدني�ية،والدينية،العلنيةوال�سرية،اح�سية،وامعن�ية،واُخلُقية.

جميعمناأج��ري اهيا :»لأخ����لق�منكر�تم��نب��ك أع���وذ� إي� للهم�« :ق�له
ا�ستقبحتهاماوكذلك،امطهرسرعك�يوتنكرهات�ستقبحهاالتيال�سيئةااأخاق
و�س�ء ،واجن ،والبخل ،واح�سد ،كاحقد ،عبادك من ال�سليمة والفطر ،العق�ل
،الرجلاأو،باليدبال�سربباج�ارحوالتعدي،والقذف،وال�ستم،ال�سبمن،الل�سان

فاإنااأخاقامنكرة�سببجلبكل�سر،ودفعكلخر.

،)359((لرمذي�شحيح�وي،)(2(إ�شناده�لألباي�و�شحح،)(3(ل�شنة�يلعا�شم�أبي�بن�أخرجه�(1(

.)(298(جامع�شحيح�وي،)945/3(ح�شان�لتعليقات�وي
)2055(برقم،)449/2(لظماآن�مو�ردشحيح�يلألباي�شححه�)2(

.)2/((0(لقدير�في�ض،)723،44((و�مفرد�ت)94((لنهاية� (((
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،كالقتل،والقبيحةامنكرةااأعمالجميعمناإلهييابكواأع�ذ:»و�لأعمال«:ق�له
،)((ذلكوغر،حقبغروالظلم،والتعدي،والبط�س،وال�سرقة،اخمرو�سرب،والزنى

ت�سمنتهذهاا�ستعاذةمنمنكراتو�سرورااأفعالالظاهرة.

،ام�ستلذات اإى وميلها النف�س ه���ى ��وه ،ه��ى جمع :»لأه�������و�ء�« :ق�له
،الفا�سدةوال�سااتالزيغمنكذلكواا�ستعاذة،الباطلةال�سه�اتيواانهماك
ساحبه� يُ�سِر اله�ى يك�ن اأن ال�سر كل ال�سر فاإن ،وال�سبهات ااعت�قادات ي
والعياذ،والدينالدنياي�سيعاأنه،منهاأزيدال�سريسيء�فا،لهكالعابدباتباعه
اا�ستعاذةهذهوت�سمنت)23:اجاثية({              }:تعاىقال،باه

منجميعال�سرورالباطنة.

،اخطرةوااأمرا�س ااأ�سقام منكرات منبك واأع�ذ :»و�لأدو�ء« :ق�له
ب�ائقكلهافهذه،ذلكوغروااإيدزوال�سرطانوال�سل،والر�س،اجذاممثل
منهاينفكااآدمابناأن،امنكراتااأربعةهذهمن ا�ستعاذواإما،الدهر
ااأمرا�س جميع من :اا�ستعاذة هذه وت�سمنت )2(.ونهاره ليله ي تقلبه ي

الع�س�ية،وامعن�ية.

ي�س�وؤيماكلمنبكواأع�ذ:اأي:ااأخرىالروايةيكما:»و�لأ�شو�ء«وق�له
،والباطنةالظاهرةال�سرور كلكذلكتعماا�ستعاذةوهذه،ودنيايدينيي
واه.تقدمتالتياا�ستعاذاتكلتعماإذ،اخا�سعلىالعامعطفمنفهي

تعاىاأعلم.
s s s s s

))(حفة�لأحوذي).)50/(0بت�شرف.

.)640/3(لربانية�و�لفتوحات،)((0/2(لقدير�وفي�ض،)423(لذ�كرين�حفة:نظر�)2(
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ماو��شتغفرك،أعلم�و�أنابكأ�شرك�أن�بكأعوذ�إي�للهم�«)45(
ل�أعلم«.

أبو�فقال»لنمل�دبيبمنأخفى�لل�شركبيدهنف�شيو�لذي«:قال ه�ر�شولأن�ڤبكرأبي�عن

ذهبقلته�إذ�شيء�علىأدلك�أل�: قالآخر؟�إلهًا�ه�معجعلمنإل�ل�شرك�وهل:عنهه�ر�شيبكر
عنكقليلهوكثره؟قال:قل:...............))(

أيها�ي��ا«:ف��ق��الي��ومذ�ت ه�ر���ش��ولخطبنا:ق��ال:لأ���ش��ع��ري�مو�شىأب��ي�ع��نرو�ي���ةوي
نتقيهوكيف:يقولأن�ه�شاء�منفقال،لنمل�دبيبمنأخفى�فاإنه،ل�شرك��هذ�تقو�،لنا�ض�
شيئًا�بكن�شركأن�منبكنعوذإنا�للهم�«:�قولو:قاله؟�ر�شوليالنمل�دبيبمنأخفى�وهو

نعلمه،ون�شتغفركمالنعلم«.)2(

ال�شرح:

:�وه ،منه باه ي�ستعاذ ،واأخطره سر� اأعظم على احديثان ه��ذان ا�ستمل
لقمانعنًحاكياتعاىقال،واجرمالظلماأعظمالعظيمباهال�سركفاإن،ال�سرك

                              }:ابنهيعظ�وه
})لقمان(.   

})الن�ساء:48(.                             }:تعاىوقال
خفائهل�سدةواأنه،ال�سركيال�ق��عمناآم�نغرالع�بداأن النبياأخر
وايعلم ا�وه،نف�سه اإى ويت�سلل ،العبد فيه يقع فقد،النمل دبيب مناأخفى
ر�س�انال�سحابةوهمالر�سلبعدالب�سريةخرالر�س�لمنااإخبارهذا،يدري
بيانهذايسك�وا،نحنبنافكيف،الع�س�رخ�ر�هع�س�رهمالذي،عليهماه
الرياءهنابال�سركوامراد«يعلماحيثمنال�سركمنهيقعقدالنا�ساأف�سلاأن
عنتذهباالذمائموهذه،و�سئتاهساء�ما:القائلوكق�ل،والعجب،وال�سمعة

يلألباي�و�شححه،)339/((لهلي�شليم�و�شححه،)287(و�لليلةليوم�عمليل�شني�بن�رو�ه)((

.)3625(جامع�و�شحيح،)55((مفرد�لأدب�شحيح�
.)36(و�لرهيبلرغيب�شحيح�يلألباي�وح�شنه،)(9606(م�شند�يأحمد�رو�ه)2(
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،)((»سبحانه�هكلهاامحامداأنعرفنف�سهعرفواإذا،نف�سهيعرفمماالرجل
ييقعاحتىوااآخراحنبنويحا�سبهانف�سهيراقباأنللعبدينبغيوهكذا

هذهااأم�رالعظام.

،واأفراده،اأن�اعهبكلال�سركمنيُعيِذكاأناهاإىتلتجئاأناأخييافعليك
تكرواأن،وفعًا،ًق�اعنهاابتعاديوال�سعيالطاقةمنو�سعكيماكلتبذلواأن
يلهواأخل�ساإليهاألتجاأمنيخيبا،العامنرباهفاإن،العظيمالدعاءهذامن

ق�له،وعمله،ودعائه.

الفوائد:

،ااأ�سباباإىالرك�نيااإن�سانيت�ساهللئا،التع�ذهذااإى النبياأر�سد
ي�سيعيزالفا،بالغيبااإمانروؤيةاإاوالتدومالتك�ينيرىاحتى،فيهاويرتبك
اإىفاأر�سده،ي�سعرا�وهفيكفر،ااإمانعقلةمنهالعقدةحلحتى،ويهملهااأمر

اا�ستعاذةبربهلي�سرقن�راليقنعلىقلبه.)2(

تعظيمفيه،»اآخرًاإلهااهجعلمناإاال�سركوهل«:ڤبكراأبيق�لوي
اأبيبكرلل�سرك،واأنبع�سام�سائلقدتخفىعلىكبارالعلماء«.)3(

s s s s s

))46»�للهم�إي�أ�شاألكعلمًانافعًا،و�أعوذبكمنعلملينفع«.
)4(.»ينفعلعلممنباه�وتعوذو،نافعًاعلمًاه��شلو�«: ه�ر�شولقال:قالڤجابرعن

.)68(/2(ل�شمد�ه�ف�شل)((

.)3762/6(لقدير�في�ض)2(

.)395/2(للعو��شيهمفرد�لأدب�شرح�)3(
.)3843(ماجهبن�شحيح� (((
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ال�شرح:

،وفائدته العلم ثمرة �هذلك اأن ،ًنافعا ًعلمااهن�ساأل اأن  ر�س�لنا اأمر
الظاهرفي�سلح،الظاهرةااأعمالاإىفي�سري،الباطنةااأخاقيهذبالذي�وه
،عباداته من ،الدين باأم�ر يتعلق ما،بال�سريعة العلم �ه النافع والعلم ،والباطن

ومعاماته،واأخاقه،و�سل�كه.

واأفعاله،و�سفاته،واأ�سمائه،ساأنه�جلباهالعلم،واأولهاالنافعةالعل�مواأف�سل
الفقه�وه،واأنفعهاالعل�ماأعظم�هفهذا،يج�زاوماتعاىحقهييج�زوالذي
: قال،وتفقهه،العلملطلبالت�فيق،لعبدهاخراهاإرادةعامةومن،ااأكر

»منُيرد�هبهخرً�يفقههي�لدين«.))(

وا،يُعلمهوا،بهيُعملاالذيالعلم�وه:»ينفعلعلممنباه�وتعوذو«:ق�له
ويدخل،ساحبه�علىحجةفهذا،وااأفعال،وااأق�ال،ااأخاقيُهذبوا،بهينتفع
منوغره،ال�سحر:مثل،الفا�سدةكالعل�م،سرعي�اإذنتعلمهيي�ؤذنمماكذلك

العل�مالتيت�سريالدين،اأوالدنيا.)2(

الفوائد:

،القل�ببا�سرما�هالنافعالعلم«:ه�رحمهحنبلي�رجببن�حافظ�قال
م واإذا ،له واانك�سار ،والت�ا�سع ،ه وااإخبات ،واخ�سية ،ال�سكينة لها فاأوجب
علىيق�ماآدمابنعلىاهحجة�فهالل�سانكانواإما،العلممنذلكالقلبيبا�سر
بالقلبفالعلم،بالقلبوعلم،بال�سانعلم:علمانالعلم«:اح�سنقال،وغرهساحبه�

ه�:العلمالنافع،وعلمالل�سانه�حجةاهتعاىعلىابناآدم«.)3(

s s s s s

.)(037(وم�شلم،)7((1) �لبخاري(

.)(53/2(لقدير�في�ض (((

.)45(جبار�للعزيزو�لنك�شارلذل�)3(
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نبينا ومر�فقة ،ينفد ل ونعيمًا ،يرتّد ل إم��ان��ًا� أ�شاألك� إي� للهم�« )47(

حمدي�أعلىدرجة�جنة،جَنة�خلد«.
َشْل�: ه�ر�شوللكقالليلةبهدعوتلذي�لدعاء�ماُشئل�أنه�،ڤم�شعودبنعبد�هعند

تعطه�شلُتعطه؟قلت:))(

ويلفظ:»نعيمًاليبيد،وقرةعنلتنفد«.

ومر�فقة،ينفدلونعيمًا،يرتدلإمانًا�أ�شاألك�إي�للهم�«:أخ��رى�رو�ي��ةوي
ينيجنانك،جنان�خلد«.)2( حمدي�أعلىعِلّ

امفردات:

،فارتدرددته:يقال،اأح�الهمنبحالٍةاأو،بذاتهال�سيءسرف�:ل��رُد�:يرتدل

الرج�ع:وامق�س�د،)54:امائدة({                }:تعاىقال
منااإماناإىالكفر.)3(

درجة:امنزلةالرفيعة)،)4وتك�نح�سية،ومعن�ية.

لينفد:اينقطع.ايبيد:اينتهي.

علين:�سيغةمبالغةمنالعل�،وه�اأعلىمكانياجنة.

ال�شرح:

،مق�سديناأعظم علىا�ستماله،العظيمة ااأدعية مناجليلالدعاء هذا
دعافقد،العقبىوي،الدنيايااإطاقعلى،ااأمايواأعلى،مطلبنواأرجا

)346/6(لأرن��وؤوط�شعيب�ب�شو�هدهالرو�يات�هذهو�شحح،)4340()4255()3797(أحمد�أخرجه�(1(

لأحاديث� شل�شلة� وي ،)354/2( ل��ظ��م��اآن� م���و�رد شحيح� ي لأل��ب��اي� و�شححه ،)359 ،288/7(
رقمو�لليلةليوم�عمليلن�شائي�ورو�ه،)(967(برقمح�شان�لتعليقات�وي،)230((ل�شحيحة�

.)497(لكتاب�حققوح�شنه)869(
م�شند حقيقهيلأرنوؤوط� و�شححه،لذهبي� وو�فق و�شححه)3/7(3(م�شتدرك� يحاكم�رو�ه  (((

.)288/7(أحمد�لإمام�
.)348(مفرد�ت� (((

)3(0(ل�شابق�م�شدر� (((
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،اأجمعنال�سحابةوعنڤم�سع�دبنعبداهاميامنال�سحابةخرةمنبه
ااأولنسيد�مرافقةوي،الدنيايامقا�سداأجلوهذا،الدينعلىالثباتي
اأعظم�هامطل�بهذااأنسك�وا،امقيمالنعيمجناتاأعلىيمعهوااآخرين
عنهاهر�سيكانولهذا،الدين ي�مامنازل واأعلى،ام�اهبواأف�سل،امطالب
قد«:ڤيق�ل،ال�ساة:وهياأا،واأف�سلهاااأعمالخريالدعاءهذايازم
يبهتعاىاهدع�تاإاًتط�عاوافري�سةسليت�ما،وكذاكذامنذسليت�

دبركل�ساة«.))(
وقالڤ:»اإنمندعائيالذيااأكاداأناأدع«.)2(

حر�سه و�سدة ،همته وق���ة كمال على ي��دل وه��ذا ،اجليل الدعاء ه��ذا :اأي
مطل�به.

فحينما،وماآلهحالهيينظراأن،اللبيبعليهيك�ناأنينبغيالذيوهذا
القراردارهي،وااآخرة،فانيةاأنها)3(مت��سمنظرةيرىالدارهذهاإىينظر
درجاتهاعلتكلما،سامية�بع�سف�قبع�سهامنازل،عاليةدرجاتواإنها،الباقية
،وهمته،ماأملههياخالدةالدارتلكمتك�نذلكفعند،وبهجتهانعيمهازاد

وغايته،التيي�سعىاإليهايكلاأح�اله.

اأعمالاأ�سلاأنهاالقل�باأعمالقدم:»يرتدلإمانًا�أ�شاألك�إي�للهم�«:ق�له
اهيا :وامعنى ،الطاعة يام�سارعة اإى وتدفعها مدهاالتي ومادتها ،اج�ارح
،ًثابتا ًاإمانا اأ�ساألك ،العليا الكمال والفعلية ،الذاتية و�سفاتك،اح�سنىباأ�سمائك
يال�ق�ع منيع�سمني ،ال�ج�ه منب�جه تردد وا،سك� يعريه ا ًق�يا ،ًرا�سخا
العلميةااأ�سباباإىالت�فيقيت�سمنوهذا،واليقن،ااإمانبعدالكفروهي،الردة
ااأعمالاأف�سلاأنه،الدنيايمطل�باأعظم�هال�س�ؤالوهذا،لتحقيقهوالعملية

.)4340(برقم،)359/7(،أحمد�وبنحوه،)96/33(ع�شاكربن�تاريخ)((
.)4(65(،)3662(برقم،)(78/6(أحمد�م�شندعلىتعليقهيلأرناوؤوط�لغرهشححه�)2(

.)87((مفرد�ت�)75:حجر�()للمتو�شمنلآياتذلكيإن�(شبحانه�قال،و�متعظ،معتر�:أي�)3(
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اأي:سئل� النبياأن،اخثعميُحب�سيبنعبداهفعن،وتعاىتباركاهعند

العملاأف�سل؟قال:»�إمانل�شكفيه«.))(
اأن،اجناناأعلىس�ؤاله�قبل،الثابتااإمانتعاىاهس�ؤال�يدعاءهقدم
ينبغي«ولذلك،التقدمفح�سن،الرا�سخالكاملبااإماناإاتنالاالعليةامنزلةهذه

للعبداأنيتعاهداإمانه،وينميه«.)2(
وا،ينق�سوا،ينتهياًدائماًنعيمااإلهيياواأ�ساألك:اأي:»ينفدلونعيمًا«:ق�له
نعيماأما،(س�){                }:تعاىقال،اجنةنعيم�وه،ينقطع

.(96:النمل){              }:تعاىقال،وُمنِق�س،زائل�فهالدنيا
اهساأل�اأنبعد،»خلد�جنةجنة�درجةأعلى�يحمدنبيناومر�فقة«:ق�له
ي للنبيًمرافقايك�ناأنالعظيمالكرماهساأل�،اجنةيامقيمالنعيمتعاى
،امرتبةهذهواأهمية،لعظم،العامعلىاخا�سعطفمن�وه،اجنةيدرجةاأعلى
يك�ناأنااإطاقعلىواأعاه،واأكمله،واأرفعه،النعيماأعظمفهي،فيهاالعاليةوامنزلة
جميعمناأخرويمطلباأعظماأنهسك�وا،اجناندرجاتاأعايي النبيمع
يتعاظملفاإنه،لرغبة�فليعظمأحدكم�دعا�إذ�«: لق�له ًواتباعاعمًا،ال�ج�ه

على�ه�شيء«،ويلفظ:»فاإن�هعزوجلليتعاظمعليه�شيء�أعطاه«.)3(

ب�ق�ع،اجزمعلىقلبهعقديويجتهد،سك�غرمنًجازماًطلبافليطلب:اأي
مطل�بهاإح�ساناًللظن،بكرمربهتعاى.)4(

اأن،فيهادرجةاأعلىوتعاىسبحانه�اهساأل�)5(.»جنة�درجةأعلى�ي«:ق�له

شحيح�وي)2526(لن�شائي�شحيح�وي،)(504(ل�شحيحة�لأحاديث�شل�شلة�يلألباي�شححه�)((
.)(3(8(و�لرهيبلرغيب�

.)3(5(ل�شعدي�تف�شر)2(
م�شلميوبنحوه»شرط�علىشحيح�إ�شناده�«:م�شند�حققووقال،)9900(م�شند�يأحمد�رو�ه)3(

.)2037(لظماآن�مو�ردشحيح�وي،)(333(د�ودأبي�شحيح�يلألباي�و�شححه،)2678(
.)342/((لقدير�في�ض)4(

.)869(و�لليلةليوم�عمليلن�شائي�عندلأخرى�لرو�ية�يكما)5(
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كمادرجتنكلبنما،درجةمائةجنة�يفاإن«: قالكما،درجةمائةاجنةي
بن�ل�شماءو�لأر�ض«.))(

و�لفردو�ض« : النبي قال ،ااأعلى الفردو�س :هي ،اجنة ي درجة واأعلى
�أعلهادرجة«.)2(

ه�شاألتم��فاإذ«:بق�لهتقدمكمان�ساألهااأن الرحمةنبينبيناحثناولهذا
تعاىف�شلوه�لفردو�ض�لأعلى«.)3(

ربه علىم�سع�دبنعبداهفاأثنى« :قالاأنه ،ڤعليعناأخ��رى رواي��ة وي
م�ساألةكاأح�سنو�ساأله،ام�ساألةفاأجملساأله�ثم،ربهعلىحمدهيفاأح�سن،وحمده

ياأعلىعلينيجنانك،جناناخلد«.)4( حمدومرافقة...«:ربهعبدساألها�
قدمحيث،دعائهيڤهمتهوكمال،وحكمتهفقههعلى:تدلالروايةوهذه
وكذلك،الغاية علىمقدمةال��سيلة اأن وذلك،ال�س�ؤال قبلواحمد،الثناء اأح�سن

دلتعلىعظم�ساأنهذهالدع�ة،كمايق�لعلير�سياهعنه.
ر�سيعليفقهعلىكذلكيدلوهذا،»ربهعبدساألها�م�ساألةكاأح�سنو�ساأله«
،الدارينيمطلبنواأعظماأجلفيهاالدع�ةهذهاأنكماتقدمي�ؤكدوهذا،عنهاه
كلف�ق،ااآخرةوالدار،الديناأم�رياإعتناهمكانعنهماهر�سيال�سحابةواأن

�سيء.
درجاتاأعلى ييك�ناأن وهي،ال�سابقة الرواية تف�ِسراجليلةالرواية وهذه
وعظم،واارتفاع�ال�سم :�ه�والعل،�العل منمبالغةسيغة�»علّي�ن«اأن،اجنان

ال�ساأنوالقدر.)5(
.)2530(لرمذي�شحيح�يلألباي�و�شححه،لهو�للفظو�لرمذي،)2790(برقملبخاري�شحيح�)((

و�شحيح،)92((برقم،ل�شحيحة�لأحاديث�شل�شلة�يلألباي�و�شححه،)253((برقملرمذي�)2(
.253(برقملرمذي�

.)(2(رقملدعاء�عندشرحه�تقدم)3(
علىتعليقهيلأرناوؤوط�ب�شو�هدهإ�شناده�و�شحح،لذهبي�وو�فقه،و�شححه،)3(7/3(حاكم�رو�ه)4(

.)(967(برقمح�شان�لتعليقات�يلألباي�وح�شنه،)4340(برقمم�شند�

.)582(و�مفرد�ت،)3088/5(لل�شان�)5(
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ااأماي غاية وهذا ،وامنزلة ،امنزل �وعل ،وامكانة ،امكان �لعل مت�سمنة فعلي�ن
وعظم ،فخمه ثم ،{                     } :تعاى قال ،العالية وامطالب
مرتبته،و�ساأنه،فقال:{                                 }(امطففن).

وقد�سحعنجاهدرحمهاهاأنهقال:»علين«»يال�سماءال�سابعة«.))(
قالالفراء:علي�ن:ارتفاعبعدارتفاع،و�سرفبعد�سرف،اغايةله.)2(

اأنهمنق�لمنجمععلّيمن:العل�،قالالزجاج:ه�اأعلىااأمكنة.)3(
،وارتفعال�سيءعاوكلما،�العلمنماأخ�ذعليناأنوالظاهر:كثرابنقال
امائكة:اأي{   }:تعاىاهقالامكانهذاساأن�ولعظم،وات�سععظم

امقرب�ن.)4(
واأ�سمى ،مرتبة اأعلى �هعليناأن علىيدُل ما امطهرة ال�سنة يجاءولقد
النبيعن،اجليلالط�يلعنهاهر�سيم�سع�دبنعبداهحديثيكما،منزلة
أن� تر�ضأم�« :له وجلعزاهفيق�ل...منزلةاجنةاأهل اأدنى ي�سف�وه

�أعطيكمثل�لدنيامنذخلقتها�إىيوم�أفنيتها،وع�شرة�أ�شعافه«؟

ر�سيعمرفقال...وا�سفي�سفهوا،عقليت�س�رهامانعيممنلهماذكرثم
اأدنىعنكعبيا(م�سع�دبناهعبد)عبداأمابنيحدثنامات�سمعاأا«:عنهاه
لما«:ام�ؤمنناأمريا:عنهاهر�سيكعبفقالاأعاهم؟فكيف،ًمنزااجنةاأهل
فجعل،�ًد�رجعلوجلعزه�إن�،ب�شرقلبعلىخطرول،شمعت�أذن�ول،ر�أتعن
،خلقهمنأحد�يرهافلم،أطبقها�ثم،و�لأ�شربة،و�لثمر�ت،لأزو�ج�منشاء�مافيها

                      }:كعبقراأثم،ملئكة�منغرهول،جريلل

                     }(ال�سجدة).
.)606/4(ل�شحيح�لتف�شر�يب�شرحكمت.أد�إ�شناده�ح�شن)((

.)366/8(لبغوي�تف�شر:و�نظر،)247/3(لقر�آن�معاي)2(

.)299/5(و�إعر�بهلقر�آن�معاي)3(

.)653/4(كثربن�تف�شر)4(
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ثم،خلقهمنساء�منواأراهما،شاء�ماوُزينهما،جنتنذلكدونخلق:قال
منالرجلاإنحتى،أحد�يرهاملتي�لد�ر�تلكنزل»علين«يكتابهكانمن:قال
مندخلهااإااجنةخيممنخيمةتبقىفما،ملكهيفي�سرليخرج»علين«اأهل
منرجلريحهذا!الريحلهذا،)((و�هًا:فيقولون،بريحهفي�شتب�شرون،وجههس�ء�

اأهل»علين«قدخرجي�سريملكه)2(«.)3(
النعيممنفيهاجاءماوتاأَمل،اجليلةامنزلةهذه�علياهياأخييافانظر
تك�ناأنتريداأاااأبدية؟العظيمةامنزلةهذهاإىقلبك�يهفاأاذلكبعد،امقيم

من�ساكنيهاواأهلهااأبدااآبديناح�لعنها،واتزول؟
هذينمنواأكر،اآخروقتاإىت�ؤجلوا،ااآنمنالدعاءياجدساعد�ف�سّمر
،اجليلال�سحابيهذايفعلكانكما،ونفلفر�سكلوي،والنهارالليليالدعائين

معح�سنظنباهذياجالوااإكرام،واأكرطرقالباب،فاإنه�س�فيفتحلك.
الباب قرعيكرمنفاإنه،الدعاءيجّدوا«:عنهاهر�سيالدرداء �اأب قال

ي��سكاأنيفتحله«.)4(
ربفيهيق�لالذي،عينيكاأماممراآةًدائماواجعله،القد�سياحديثوتذكر
شعيد�ي�قامو ،وجنكمو�إن�شكم ،و�آخركم أولكم� أن� لو عبادييا« :واجال العزة
ينق�ضكماإل�عنديماذلكنق�ضما،م�شاألتهإن�شان�كلفاأعطيت،ف�شاألويو�حد

�مخيط)5(�إذ��أدخل�لبحر«.)6(

بهذا واقتد ،والرغبة الهمة عظيم وكن ،عبداه يا الدع�ة هذه من فاأكر

))(�أي:عجبًا.
.)3704(و�لرهيبلرغيب�شحيح�يلألباي�و�شححه،(9648)،(304/8)لكبر�معجم�يلطر�ي�)2(

لغيب�أمور�إن�إذ� لنبي�عن:أي�،مرفوع�حكمحكمههو لنبي�حديثبعدڤكعببنأبي�وكلم)3(
لتتلقى�إلعن�ل�شارع�حكيم،ولهذ�مينكرهعمرر�شي�هعنه،بل�أخذهبالإمانو�لت�شليم.

.)52/2(لإمان�شعب�يو�لبيهقي،)442/(0(لعبد�لرز�قو�م�شنف)202/(0)شيبة�أبي�لبنم�شنف�)4(
))5�لإبرة،و�معنى:لينق�ض�شيئًا�أ�شًل،و�شرب�مثلبامخيطو�لبحر،لأنهغايةماي�شرببه�مثلي�لقلة.

.)2577(م�شلم)6(
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أبي�أ�شحابي�منبعديمنباللذين�قتدو�«: النبيعنهقالالذي،ال�سحابي

بكروعمر،وم�شكو�بعهد�بنم�شعود«.))(

بر�س�لًو�سمتا،ًودا،ًهدياالنا�ساأقربكان«:ڤحذيفة�اأبعنهقالوالذي
)2(.» اه

الفوائد:

اأم�رواإيثارهم،لهومازمتهم،بالدعاءعنهماهر�سيال�سحابةاعتناءسدة�
الت�سهدقبلاأو،ال�سج�دي:ااإجابةاأ�سباباأعظممنال�ساةواإن،وااآخرةالدين
اأقربدع�تهكانت،والتعظيمالثناءمندعائهيالعبداأكركلمااأنه،دعائهيكما
علىعبداأثنىماباأح�سنوحمدهربهعلىاأثنىاإنه«:ڤعليقالكما،لاإجابة

ربه،وحمدهثم�ساأله...«.
عظمكانتمهماااإجابةرجاءعلىويك�ن،الدعاءييجتهداأنللداعيينبغياإنه
تقدمينبغيواأنه،وعطائهكرمهمثلياأحدي�ازيهاًكرماًربا�يدعفاإنه،ام�ساألة
امنازلاأن،اجناناأعايعلى»ااإمان«س�ؤال�تقدميكما،مطالبهيوااأوىااأهم
إن�«: النبيق�لعليهدّل،ااإمانقدرعلى،فيهامن�طةال�ساميةوالدرجات،العالية

�أهل�لدرجات�لعللر�هممنحتهمكماترون�لنجم�لطالعي�أفق�ل�شماء«.)3(

لكوكب�تر�ءونكمافوقهممنلغرف�أهل�لير�ءونجنة�أهل�أن�«روايةوي
ر�س�ليا:قال�ا،»بينهممالتفا�شلمغرب�أو�م�شرق�منلأفق�من)4(لغابر�لُدري�
�آمنو�رجال،بيدهنف�شيو�لذي،بلى«:قال،غرهميبلغهااااأنبياءمنازلتلكاه

باهو�شدقو��مر�شلن«.)5(

حجربن�حافظ�وقال،)79(ماجهبن�شحيح�وي،)3805(لرمذي�شحيح�يلألباي�شححه�)((
ي�لإ�شابة:�إ�شناده�شحيح.

.)2944(لرمذي�شحيح�يلألباي�شححه�)2(
.)3658(لرمذي�شحيح�)3(

))4�أي:�لبعيد.
.)283((م�شلم)5(
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وي�سحيحالرمذي:»و�أقو�م�آمنو�باهور�شولهو�شدقو��مر�شلن«.))(
،ااإمانس�ى�ًسيئا�واً،عمايذكروم«وامر�سلنااأنبياءغراأنا�سوكذلك:اأي
غرمن،امر�سلنوت�سديقالبالغااإمانعنىاأنهليعلموذلك،للمر�سلنوت�سديق

�س�ؤالاآية،واتلجلج)2(«)3(.
وغره،العامعلىاخا�سكعطف،ااألفاظمدل�ليعتنياأنبالداعييح�سن
،ااأنبياءمرافقةس�ؤال�م�سروعية،امهمةااأم�ريالرغبةتعظيمعن�ينبوالذي
اأن:وذلك،الدعاءيالتعديمنلي�سواأنه،اجناناأعايي حمدنبيناومنهم
،امنزلة�علعلىتدلواإما،وجهكلمنمعهامنزلةيالت�ساويعلىتدلاامرافقة

والقربمنه،واهتعاىاأعلم.
وفيهبيان:علىاأهميةالدعاء،واأنهتعاىيعطياأهلهاأعلىامنازل.

s s s s s

،علمًا وزدي ،ينفعني ما وعلمني ،علمتني مانفعني� للهم�« )48(
و�أعوذباهمنحال�أهل�لنار«.

يقول:...............)4( ه�ر�شولكان:قالڤهريرةأبي�عن

ويلفظ:»و�رزقنيعلمًاتنفعنيبه«.)5(

ال�شرح:

يك�ن اأن ينبغي وما ،بالعلم تتعلق جامعة دع�ة على ا�ستمل احديث هذا
منهاثاث،جملاأربعمنيتك�ن�وه،العلممعالعلموطالب،ام�سلمساأن�عليه

.)2556(لرمذي�شحيح�)((
.)((66(محيط�لقامو�ض�،لكلم�يلردد�:و�لتلجلجو�للجلجة،خ�شومة�:و�للجاجة،للجاج�)2(

.)433(للقرطبيموتى�أحو�ل�يلتذكرة�)3(
.)25((ماجهبن�و�شحيح،)3599(لرمذي�ي في �شحيح با ))) صححه اأ

)425/7(ل�شحيحة�لأحاديث�شل�شلة�يلألباي�و�شححه،)(405(برقملدعاء�يلطر�ي�أخرجه� (((

.)3(5((
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س�ؤاله� يجاءولهذا )((.للعلم العظيم وامق�سد ،اجليلامطلب هذاحقيقي
،واحا�سر ،اما�سي :الثاثة ااأزمنة ي والتن�يع ،والتط�يل ،الب�سط سياق� ي

وام�ستقبل،فبداأبااأول:

تعلمته مااانتفاعاهيا اأ�ساألك :اأي :»علمتنيمانفعني�للهم�« :ق�له
ل�جهك ًخال�سامقت�ساهبالعمل :يعني ،امفيدة العل�م منال�سابقة ااأزمنة ي
العلمفاإن،و�سمعة،رياءومن،وزخرفهاالدنيااأغرا�سيبهلانتفاعا،الكرم
،وااأق�الااأعمالفي�سلح،تعاىهالتعبداإىبهوال��سيلةامق�س�د�هالنافع

الظاهرةوالباطنة،وايك�نكذلكاإابالعملبه،وتبليغهلغره.

،سبق�فيماعلمتنيهمااإىًم�سافا،بعدفيما:»ينفعنيماوعلمني«:ق�له
وبه،)ينفعني(:ام�سارعالفعلاأفادكما،واا�ستقبالاحالييت�سمنوهذا
س�ؤال�مطل�بهفن�سمن،ينفكانامتازمانوهما،للعملو�سيلةالعلماأنظهر
،الدينساح�فيهالذيال�سريعةعلم�وه،النافعبالعلمعليهَمَُناأناه
،و�سفاتهوباأ�سمائهباهوالعلم،وامعاماتالعباداتمن،وااآخرة،والدنيا
،باأمره القيام من له يجب وما .امعارف واأعلى ،العل�م اأ�سرف �ه ال��ذي

وحقيقطاعته.)2(

لنبيهتعاىقالكما،علمتنيمااإىًنافعاًعلمازدي:اأي:»علمًاوزدي«:ق�له
سيء�يالزيادةبطلبنبيهسبحانه�ياأمروم،)طه({         }:
واحقائق،الربانيةامعارفيالزيادةاإىالعبدترقىفيهالزيادةفاإن،العلمياإا
اأ�سنافها بكل تعاى ه العب�دية ي ،العمل ح�سن اإى تقت�سي والتي ،ااإمانية
ورثه،علمماعملمناأناإىاإ�سارةوفيه.ال�سالحللعملو�سيلةالعلمفاإن،وهيئاتها

اه�سبحانهعلمماميعلم.

بداية�وه،ومنتهاها،واأ�سلها،امعارفاأول�هاهرعاكياالنافعالعلمفاإن
.)594/4(و�لأذكارلأدعية�1) فقه(

))) في�ض�لقدير34/2()(،وفقه�لأدعية))496/4بت�شرف.
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                  }:جالهجلقال ،واآخ��ره ،واأو�سطه ،تعاى اه اإى الطريق
)((.)19:حمد({       

بت�حيدالعلم�وه،بهتعاىاهاأمرالذيالعلموهذا«:ال�سعديالعامةقال
اإىم�سطركلبل،كانمنكائنااأحدعني�سقطا،اإن�سانكلعلىعنفر�ساه

ذلك«.)2(
علىيطلقالرزقاأنعلىدليلفيه:»بهينفعنيعلمًاو�رزقني«:وق�له
رزق:ااأول:ن�عنعلىيطلقالرزقاأنعلىبيانففيه،ااأبدانرزقغر
ااأرواحرزق�وه:معن�يرزقوالثاي،ااأبدانرزقتقدمكما�وه،اح�سي
:والثاي،ااأوىاحياةيمنقطع:فااأول،الن�عناأ�سرف �وه،وااإمان
امعايهذهي�ستح�سراأنللعبدينبغيولهذا،والعقبى،الدنيايالنفعدائم

ال�ساميةحالدع�اته.
وق�له:»و�أعوذباهمنحال�أهل�لنار«:منالكفار،وامنافقن،والفا�سقن.

منحالوهذا،امديدوالعذاب،ال�سديدااأممنفيههمماحالهممنا�ستعاذ
،ال�سعرعذاب�ه،وم�سرهحالهفكان،العبيدمنبهيعملوم،بعلمهينتفعم
.)3(»ال�ساحةلاأعمالللت�فيقالطلبت�سمنحالهممنواا�ستعاذة«،ام�سروبئ�س

التيتقت�سيال�سامةمن�س�ءاحالياخامة.
الفوائد:

هذاالدعاءمنج�امعالكلمالتيامطمحورائها.)4(
اأجل من م�سم�نه ي الذي س�ؤاله� من يكر واأن ،يازمه اأن للداعي فينبغي
جانباز علي حمد لل�شيخ ماجه بن� شن� و�شرح ،)496/4( لأدعية� فقه )(34/2( لقدير� في�ض  (1(

))/)605بت�شرفكبر.

.)787(لتف�شر�)2(
.)64(/3(لتنوير� (((

.)(29/2(لقدير�في�ض)4(
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اوافربحظاأخذاأخذهفمن،ااأنبياءمراثاأنه)العلم)�وه:ال�سرعيةامطالب
اإاالعلممنيطلبااأنه«،النافعالعلم�ه:ااإطاقعلىالرزقاأعظماإن،لهمثيل

النافع،والنافعمايتعلقباأمرالدين،والدنيا،فيمايع�دفيهاعلىنفعالدين«.))(
كانماالعلماأف�سلاأن،كاليه�دبهالعملاإىي�فقًعلمااأعطىمنكللي�ساأنه
مفيدعلمكللي�ساأن،امانع،النافعالعلم�هوهذا،متازمانفهما،للعملًمقت�سيا
بعلمهينتفعممنواإن،وااأخرى،والدنيا،للدينمف�سد�هماالعل�ممناإنبل،نافع

يخ�سىعليهاأنيك�نمناأ�سحابالنار،وبئ�سالدار

s s s s s

عييد�ري،وباركييرزقي«. ّ ))49»�للهم�غفريذنبي،وو�شِ
منهإَي�و�شللذي�فكانلليلة�ُدعاءكشمعت�ه�ر�شوليا:قالرجًلأن�،ڤهريرةأبي�عن

�أنكتقول:......................

:»فهلتر�ُهَنترْكَن�شيئًا«.)2( قال

امفردات:

ع:ال�سعةتقاليااأمكنة،وياحال،ويالفعل،كالقدرةواج�دوالغنى.)3( ّ و�شِ

ال�شرح:

اأناأ�ساألك،العلياو�سفاتك،اح�سنىباأ�سمائكاهيا:»يغفر�للهم�«:قوله
مفرد اأنه ،وعانيتها سرها� ،وكبرها سغرها� ،كلها ذن�بي عن وتتجاوز ،ت�سر
ق�ّستتراكمتاإذاالذن�بفاإن،ااأ�س�لاأهلعندمعل�م�هكما،العم�ميفيدم�ساف

القلب،وف�سدتاحال،واماآل،واأوردتدارالب�ار.

.)((2/9(لأحوذي�حفة)((
و�لألباي،)(45/38()(44/27(،)23((4(لأرنوؤوط�شعيب�وح�شنه،)(6599(:م�شندهيأحمد�رو�ه (((

.)3500(لرمذي�شعيف�وي،)(265(جامع�شحيح�ي
.)45(/((لطر�ي�وتف�شر،)523(مفرد�ت� (((
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ياأمنامغفرةح�س�لياأن:بيانهسبق�كمااأنهغرهعلىامغفرةس�ؤال�قدم
هياأنها،واخط�ب،وال�سرور،ام�سائبمن،وتبعاتهاالذن�باآثارمنوي�سلمالعبد
امطل�ببهذايعتنياأنللداعيينبغيولهذا،الدارينيوامهالك،ام�سائبسبب�

اجليل،كمااعتنىبهال�سارعاحكيم،وي�سمنهياأكراأدعيته.

بال�سكن اأ�سعد ،الدنيا يسكني� حلوو�ّسع :اأي »د�ريييوو���ِش��ع« :قوله
ويجلب ،ااأمتعة وي�ستت ،ال�سدر ي�سيق والدار امرافق سيق� اأن ،الهنيء ال�ا�سع
والتب�سطالرفها،احاليقت�سيهما:هناالت��سعمنوامراد،البالوي�سغل،الهم
،بالقرامرادوقيل،اأنق�سوا،اأزيداالكفايةقدرح�س�لي�ساألاإمابل،الدنياي

اإذه�الداراحقيقية«.))(

اجميعاإرادة منمانعوا،اجنةريا�سمنرو�سةواجعله،قريف��ّسع:اأي
،(وامعن�يةاح�سيةبال�سعة):الدنياي،والعقبى،والرزخ،الدنيادار:تعمالدار«اأن
ااأحاديث جاءتكماوا�سعة له يجعلهاباأن ،احقيقيةالدار �هالذي الرزخ وي
،الب�سر مد ام�ؤمن على القر ي��سع اأنه منه الذي النعيم من ذلك يال�سحيحة

وكذلكاإدخالالرْوحوالريحان،والزلفىياجنان«.)2(

والزيادةبالنماءًحف�ظاًطيباًحاارزقياجعل:اأي:»رزقيييوبارك«:ق�له
،يق�سمته مابالر�سا ووفقني ،(والديني الدني�ي ،وامعن�ي اح�سي) اخر ي

وعدمالتفلتاإىغره،معاأيااأنالاإامارزقتني،واإنجهدت.)3(

يركنماأنهن لبيان  منهاا�ستفهامهذا:»شيئًا�تركهتر�هنفهل« :ق�له
. النبياأوتيهاالتيالكلمج�امعمنوهذا،وااآخرةالدنياخريمنًسيئا�

s s s s s

.)((0/2(لقدير�في�ض)((
.)3(9/((لربانية�و�لفتوحات،)(03-(02/3(لتنوير�:نظر�)2(

.)((0/2(لقدير�في�ض)3(
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تكلنيول،كلهشاأي�يأ�شلح�،أ�شتغيث�برحمتكقيومياحُييا«)50(

�إىنف�شيطرفةعن«.
مات�شمعيأن�منعكما:عنهاه�ر�شيلفاطمة ه�ر�شولقال:قالڤمالكبنأن�ض�عن

�أو�شيتكبه،تقوي�إذ��أ�شبحتو�إذ��أم�شيت:..................))(

امفردات:

يعريهاوا،ابتداءحياتهلي�سالذي،وجلعزاحياةكماللهالذي�ه:حُي�
نق�سوافناء،وهذااا�سمجامعجميع�سفاتالذات.

بتدبرهم ،وااأر���س ال�سم�ات يمنلغره امقيم ،بنف�سه القائم �ه:لقيوم�
واأرزاقهموالقيامعلىجميعاأح�الهم،وه�يجمعجميع�سفاتااأفعال.)2(

ال�شرح:

الدنيااأم�رجميعيتناولكلهال�ساأناإ�ساحاأن،الكلمج�امعمناحديثهذا
بخريبااإجابةعليهاهتف�سلاإذاهذاقائلفيف�ز،منهاسيء�يقرفا،وااآخرة
،وتعاىسبحانه�الرباإىااأم�رتف�ي�سمناحديثيمامع،وااآخ��رةالدنيا
اأنابنته اأمرلهذا)3(.اأن�اعهواأ�سرف،خ�سالهواأجلااإماناأعظممنذلكفاإن

تازمهي�سباحهاوم�سائها.
ت��سل �وهاا�ستعطاف به يُ��راد منادى حرفالياء :»ق��ي��وم ي��ا ح��ُيي��ا« :ق�له
منجماعةعدهماحتى،العاوال�سفات،اح�سنىااأ�سماءكلمدارعليهماباأ�سمن

اأهلالعلماأنهماا�سماهااأعظم.)4(
قال،سيء�ك�لو�سع�تالتيبرحمتكاأ�ساألك :اأي:»أ�شتغيث�برحمتك«:ق�له

،ثقاترجاله،ح�شنإ�شناده�:لكتاب�حققوقال،)570(برقمو�لليلةليوم�عمليلن�شائي�رو�ه)((
شحيح�يلألباي�وح�شنه،ل�شيخن�شرط�علىشحيح�:وقال،)545/((م�شتدرك�يحاكم�ورو�ه

.)66((برقم،)7(4/((و�لرهيبلرغيب�
.)303/5(ل�شعدي�بن�وتف�شر،)(25(لطحاوية�و�شرح،)236/2(لنونية�)2(

.)(03(لذ�كرين�حفة)3(
.)448/((ل�شالكن�ومد�رج،)204/((معاد�ز�دنظر�،لقيم�و�بن،تيميةكابن)4(
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:معن�اهااأنبها؛ت��سل)156:ااأعراف({       }:وتعاىسبحانه�
،والهم احزن اإزال��ة واآثارها مقت�سياتها اأجل ومن ،والراأف�ة ،وال�سفق�ة ،الع�طف
الفعلوتاأخر،الع�ن�وهالغ�ثطلب:اأي:»شتغيث��«:وق�له،والغمالكرباتوتفريج

»اأ�ستغيث«لاخت�سا�س،اأي:اأخ�سكبااإ�ستعانة.))(
،العم�م»كل«اإفادة،كلهاواأح�اياأم�رياأ�سلح:اأي:»كلهشاأي�يأ�شلح�«:ق�له

فهذا�س�ؤالاإ�ساحكلجزئيةمنجزئيات�س�ؤونه،وكلجانبمنج�انبه.
حظةنف�سياإىتركنيا:اأي:»عنطرفةنف�شيإى�تكلنيول«:ق�له
يوا،طرفةاأييوا،محةوا،حالاأييعنكيغنىافاإي،واحدة
اإى تكلني نف�سياإى تكلني اإن اأنك«،واآخرتي ،حياتيس�ؤون� منساأن� اأي
الرباإىواالتجاءاافتقارغايةفيهوهذا،)2(»وخطيئةوذنب،وع�رة،سعف�

الكرمالغفار.
s s s s s

،�ًقاعد ب��الإ���ش��لم و�حفظني ،قائمًا ب��الإ���ش��لم حفظني� للهم�« )5((
أ�شاألك�إي�للهم�،�ًحا�شدول�ًعدوبيت�شمتول،�ًر�قدبالإ�شلمو�حفظني

منكلخرخز�ئنهبيدك،و�أعوذبكمنكل�شرخز�ئهبيدك«.
كانيدعو:...............)3( ه�ر�شولأن�ڤم�شعودبنعبد�هعن

امفردات:

ام�كل :واحفيظ ،الن�سيان نقي�س �وه ،ال�سيء مراعاة :ح��ف��ظ� ،حفظني�
بال�سيءيحفظهايغفلعنه.)4(

.)337(لطيب�لكلم�شرح�يلهيب�لعلم�)((
.)(67/2(لربانية�لفتوحات�)2(

لأحاديث�شل�شلة�يلألباي�وح�شنه،لذهبي�وو�فقه،و�شححه،)525/((،م�شتدرك�يحاكم�رو�ه)3(

.)(260(جامع�شحيح�وي،)(540(،)45/4(ل�شحيحة�

.)929/2(و�لل�شان،)87/((للغة�مقايي�ضمعجم)4(
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ت�شمت:ال�سماتةهيالفرحالعدوببليةالعبد.))(

حا�شدً�:اح�سدمنيزوالنعمةامح�س�د.
�خز�ئن:جميعخزينة،وهيمايحفظفيهوي�دعمنالذخائر.)2(

ال�شرح:

،جليلمهممطلبعلىلت�سمنه،امهمةال�سريفةااأدعيةمنامباركالدعاءهذا
منغرهتعاىاهيقبلاالذي،ااإ�سامدينعلىالثباتتعاىاهس�ؤال�:�وه
عبداهاأخركما،دعائهويداوميازمهوال�سامال�ساةعليهكانولهذا،ااأديان
كانبعدام�سارعبالفعل»�يدعكاناهر�س�لاإن«:بق�لهعنهاهر�سيم�سع�دبن

والنكتةفيهمعروفة،وهي:امازمة،وامداومة.
بااإ�سامًمتم�سكااهيااجعلني:اأي،»قائمًابالإ�شلمحفظني�للهم�«:ق�له
ا�سمهمنال��سف،ام�ستقب�سيغةتعاىاهساأل�:»حفظني�«:ق�له،قياميحال

الكرم»�حفيظ«.
،ااإمانمعقرنواإذا ،ااإمانيت�سمن:اأطلق اإذا ااإ�ساماأن بيانتقدموقد

يطلقااإ�سامعلى:اأعمالاج�ارح،وااإمان:علىاأعمالالقل�ب.
وااإ�سهابالب�سطب�سياقس�ؤاله�يسرع�،ااأهميةغايةيامطلبهذاكانوما
:اأي:»�ًقاعدبالإ�شلمو�حفظني«:فقال،لفظهب�سريحفردكلوتكريرذكرباإعادة

وثبتنيبااإ�ساموااإمانيحالقيامي.
،ًراقداك�يحاليبهًمتم�سكاواجعلني:اأي،»�ًر�قدبالإ�شلمو�حفظني«:ق�له
،و�سكناتي،حركاتيي،و�س�ؤوياأح�ايكليبهًمت�سبثاًمتم�سكااجعلني:وامعنى
الثبات:كذلكوت�سمن،كلهاااإن�سانمتقلبامذك�رةااأح�الهذهاأن،ومتقلباتي

                    }:تعاىاأمركما،امماتحتىعليه
}(اآلعمران)،هذامنتعظيمالرغبة،وعل�الهمةمطل�بهاجليل.      

.)49((لنهاية�)((
.)280(مفرد�ت�)2(
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مايفرحعدوياأاجعلواأ�ساألك:اأي:»�ًحا�شدول�ًعدوبيت�شمتول«:ق�له
،وعي�سيحايفي�س�ء،نعمتيزواليتمنىًحا�سداوا،وامكارهالباءمنعلَيينزل

ا�ستعاذمنهمامايف�سيانمنالهمواحزن،ورمااإىاحقد،واإرادةاانتقام.
ي قدم (وام��اآل اح��ال ي) ااإف�سال طلب على جب�لةالنف��س كانت وم��ا«
:»بيدكخز�ئنهخركلمنأ�شاألك�إي�للهم�«:بق�له)((»اأرغباإليههيماال�س�ؤال
،تعاىعندهامخزونةوج�امعهواأق�سامه،اخراأن�اعكلمنتعاىاهس�ؤال�فيه

امخفيةوالعلنية،والدني�يةوااأخروية،كمادل»كل«الذييفيدالعم�موال�سم�ل.
،ال�سروركلمنبكاأ�ستعيذ اأي:»بيدكخز�ئنهشر�كلمنبكو�أعوذ«:ق�له

واأن�اعهامااأعلمها،وماااأعلمها،وه�ك�سابقهيت�سمنالعم�موال�سم�ل.
علىالعبدياأمنازمنيفاإننا،الدع�اتهذهعلىتعاىاهرعاكفاحر�س

دينهاأني�سلبمنهمن�سدةالفن،وااأه�اءام�سلة،وامحن.
s s s s s

و�ل�شلمة،مغفرتكوعز�ئم،رحمتكموجباتن�شاألكإنا�للهم�«)52(
منكل�إثم،و�لغنيمةمنُكلبر،و�لفوزباجنةو�لنجاةمن�لنار«.

)2(..............: ه�ر�شولدعاءمنكان:قالڤم�شعودبن�عن

امفردات:

موجبات:بك�سراجيم،جمعم�جبة،وهيالكلماتالتيت�جبلقائلهاالرحمة.

عز�ئم:جمععزمة،وهيعقدالقلبعلىاإم�ساءااأمر.

�لر:بك�سرالباء،الطاعة،وه�الت��سعيفعلاخر،وااإح�سان.
�لغنيمة:ا�سملكلماظفربهغنماًكاناأوغره.)3(

.)9(/3(لتنوير�)((

لنووية�لأذكار�يلأرنوؤوط�عبد�لقادرل�شيخ�وح�شنه،لذهبي�وو�فقه،و�شححه،)525/((حاكم�رو�ه(((

.)340(
.)959(و�لنهاية،)252/((لعرب�ول�شان،)(76/3(حفاظ�عمدة (((
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ال�شرح:

،ااأفعال من ن�ساألك اإنا اه يا :»رحمتك موجبات ن�شاألك إن��ا� للهم�« :ق�له
و�سعترحمتكفاإن،منكال�ا�سعةالرحمةننالب�سببهاالتي،واخ�سال،وااأق�ال

.)156:ااأعراف({شيء�كلو�شعتورحمتي}:سبحانك�قلتكما،سيء�كل
،الطاعاتعلىقل�بنايالعزمةترزقنااأنون�ساألك:»مغفرتكوعز�ئم«:ق�له

منااأعمالال�ساحات،واجتنابامنكرات،التيت�جبمغفرتكوعف�ك.
الذن�بيال�ق�عمن،واحفظالع�سمةون�ساألك:»إثم�كلمنو�ل�شلمة«:ق�له
وي،احالي،النكرانمنذلكوغر،واإ�سرار،ومٍن،وق�سد،عزممن،وااآثام

اا�ستقبال.
:ومنه،اإليكيقربناوخر)((طاعةكلعلىواحر�س:»برُكلمنو�لغنيمة«:ق�له
كالغنيمة،ااآخرةلدار،الدنيادارمنبهتزودما«بالغنيمةوالتعبر،الدعاءا�ستجابة
مالهاوا،حقيقيةبدارلي�ستالدنياداراأنوذاك،ااإن�سانمالغرمنت�ؤخذالتي

مالاتخاذوبقاء،فمااأخذمنهفماه�اإاغنيمة«.)2(
وهيعندككرامة باأعظم والظفر :»ل��ن��ار� منو�لنجاةباجنةو�ل��ف��وز« :ق�له

اجنة،وال�سامةمناأعظمامذلةوااإهانة،وهيالنار.
:عمران اآل( {                 } :تعاى قال كما
اهطاعةعلىالقياميالهمة�علاإىالت�فيقالدع�اتهذهت�سمنت.)185

هذين نيل ي ااأ�سباب اأعظم من هي ذكرت التي الدع�ات تلك واأن ،تعاى
امطل�بناجليلن.

s s s s s

.)653/3()428/2(لربانية�و�لفتوحات،)450(لذ�كرين�وحفة)(2(/2(لقدير�ظر: في�ض )1) ا

.)(24/3(لتنوير�)2(
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))53»اللهماإياأعوذبكمنغلبةالّدْين،وغلبةالعدو،و�شماتةالأعداء«.
يدعوبهوؤلءالكلمات:.............))( اهر�شولكان:قالعنهمااهر�شيعمروبنعبداهعن

امفردات:

.وثقلهشدته�:الدينغلبة

غلبةالعدو:ت�شلطالعدوبغرحق.
�شماتة:الفرحم�شيبةنزلت.))(

ال�شرح:

،والنف�شية ،امالية ال�شرور من ا�شتعاذات فيها األفاظها قلة على الدعوة هذه
والبدنية،التيبنالعبدواخلق،ف�شرعياا�شتعاذةاأواًمنال�شرورامالية.

وثقلهالدينشدة�من ا�شتعاذ:»الّدْينغلبةمنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
،ال�شرعيةبامحذوراتالوقوعمنفيهما،الطلبمعشيما�وفائهعلىقدرةابحيث
وكذلك،الطاعاتعنواان�شغال،)3( النبياأخركما،والكذب،الوعديكاخلف
ا�شتعاذواإما،والنف�س،اج�شدووهن،العقلواتعاب،القلبعلىالغممنفيهما
 ماتوقد،العبادمنكثراإليهايحتاجقد،غلبةبدوناا�شتدانةاأن،غلبتهمن

ودرعهمرهونةياأ�شواعمن�شعر.
منيتحكماأنه،حقبغرالعدو ت�شلطمنواا�شتعاذة:»العدووغلبة« :قوله
وهذه ،ونف�شه ،وماله ،وعر�شه ،ودنياه ،دينه ي ،ام�شار اأن��واع ،به وينزل يعاديه

اا�شتعاذةمنال�شرورالبدنية.
تنزلببليةفرحهموهي،ااأعداءشماتة�منواا�شتعاذة:»الأعداءو�شماتة«:قوله
وا،النف�سيًكبراًوتاأثرا،القلبيًعظيماًموقعاذلكيفاإن،يعادونهمنعلى
شحيح�يالألبايو�شححه،)53(/((الذهبيووافقهم�شلمشرط�علىشحيح�:وقالاحاكمرواه(((

.)(54((ال�شحيحةالأحاديث4، وفي �شل�شلة (الن�شائي

.)(87(امنرام�شباح)((
.)56(رقمحديثانظر (((
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يولدفاإنه،تعاىباهوالعياذالدينعنيفنورما،ًمنافقااأو،ًكافراكاناإذاشيما�

  }:ال�شامعليههارونعنحكايةتعاىقالكما،واانتقام،وال�شغينة،احقد
})ااأعراف:،)(()150وهذهاا�شتعاذةمنال�شرورامعنوية.     

وام�شاوئام�شارمنفيهاماال�شابقةااأموركلمناا�شتعاذةاأهميةييخفىوا
التياحكيمال�شارعمقا�شدمنفاإنها،والعقل،والعر�س،وامال،والنف�س،الديني

جاءبحفظها.
s s s s s

نف�شي«.))( ))54»اللهماألهمنيُر�شدي،واأعذيمن�شِرّ

امفردات:

ًاأمراالنف�سيتعاىاهيُلقياأن:اأي،الروعيال�شيءاإلقاء:الإلهام:الهمني
يبعثهعلىالفعلاأوالرك.)3(

ال�شرح:

،الدنيوية ،ال�شعادة اأ���ش��ول مت�شمن كلماته قلة على ام��ب��ارك ال��دع��اء ه��ذا
اأحد على كذلك ا�شتعاذة وفيه ،ااأخروية الدار ي النجاة عليها التي ،وال�شرعية
،امعادية اموارد شر� تورد والتي ،والدينية ،امعا�شية ال�شر واأبواب ،ومنابع ،اأ�شول

وهي:النف�سااأمارةبال�شوء.
،العاو�شفاتك،اح�شنىباأ�شمائكاهيا:اأي:»ُر�شديالهمنياللهم«:قوله

األقينف�شيوروعيالهداية،وال�شاح،والر�شاد.
ي قال،ور�شولهاهطاعةوهو،الر�شدنف�شهييوقعاأنتعاىاهشاأل�

خطبتهالبليغة:»منيطعاهور�شولهفقدر�شد،ومنيع�صاهور�شولهفقدغوى«.)4(
))(انظر:حفةالذاكراين)4(3(،وفي�صالقدير))/47)(،وذخرةالعقبى))(7/4بت�شرف.

.)(97/33(»ال�شيخنشرط�علىشحيح�«ام�شندحققووقال،)(999((ام�شنديواأحمد،)3483(الرمذيرواه)((

.)848(النهاية)3(

.)780(م�شلم)4(
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،نف�شيشر�منتع�شمنياأنبكوا�شتجر:اأي:»نف�شيشر�منواعذي«:قوله
اإى اموؤدية وطرقه ،واأ�شوله ،ال�شر منابع اأحد النف�س ف�شر ،بال�شوء اأم��ارة اأنها

            }:تعاىقال،منهاالعبدتعاىاهيع�شمماإذا،الهاك
}(يو�شف).                               

ال�شريوااأخطر،ااأعظمحركمنال�شامة:ًاأي�شااا�شتعاذةهذهوت�شمنت
ييو�شو�سالذيهواأنه،»ال�شيطان«وهو،ونتائجه،ومبعثه،منبعهواأ�شل،وال�شوء
اأ�شباب وُجّل،الظنو�شوء،والباطل،ال�شرالروعيويلقي،النفو�سوي،ال�شدور
الكلمجوامعمناأنهاعلىامباركةالدعوةهذهفدلت،منهوباطنهظاهرهالف�شاد
ياإليهاحتاجونلنحنفواه،اهرعاكمنهاواأكر،بهافت�شبث،يخفىاما
اأقرباهموال�شيطانفالنف�س،حياتنايو�شوؤوننا،حركاتناوتقلبات،اأوقاتنادقائق

اإىال�شخ�سمناأي�شيءاآخر،ايفارقانهاأبداً.
s s s s s

حِرمنبكاأعوذ،اإ�شرافيلورَب،وميكائيل،جرائيلرَباللهم«)55(
النار،وعذابالقر«.

بكاأعوذ، النبيوحمد،وميكائيل،واإ�شرافيل،جريلرّباللهم«
منالنار«)ثاثمرات(.

)((..............: اهر�شولقال:قالتعنهااهر�شيعائ�شةعن:الأولاحديث
ركعتنمنهقريباشلى� اهر�شولواأن.الفجرركعتيشلى�اأنهڤعمربناأ�شامةعن:والثاي

خفيفتن،ثم�شمعهيقولوهوجال�ص....))(

امفردات:

الرب:هوال�شيدوامالك،وامنعم،وامربي،وام�شلح.

و�شححه ،)(96/(7( شاكر� لأحمد ام�شند حقيق متمم و�شححه ،)(405( ام�شند ي اأحمد رواه )((
.)(544(ال�شحيحةالآحاديثشل�شلة�وي،)55(9(الن�شائيشحيح�يالألباي

يالألبايوح�شنه،ح�شنحديثهذا:عقبةوقال،)3(8/(()النتائج(يحجرابناحافظاأخرجه)((
الكتابحققوح�شنه،)(03(والليلةاليومعمليال�شنيابنواأخرجه،)(304(اجامعشحيح�

.)((9(الر�شيديحلمي
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»جرائيل«:هواأعظمامائكةوهواموكلبالوحي.

»ميكائيل«:املكاموكلبالقطروالنبات.

»واإ�شرافيل«:املكاموكلبالنفخيال�شور))(يوماح�شروالن�شور.

ال�شرح:

مناأربعة اأ�شرفتعاىاهربوبيةيعظيمتو�شلفيهاجليلالدعاء هذا
نبيناوهوااأر�سيوواحد،امذكورونامائكةوهم،ال�شماءيمنهمثاثة،اخلق
:الدارينيمرهوبناأ�شدمناا�شتعاذةياجليلالتو�شلهذاوجاء، حمد

القر،والنار،اأعاذنااهبلطفهمنها.
اموكلوهو،جريلتعاىاهبربوبيةتو�شلفيه:»جرائيلرباللهم«:قوله
امائكةواأعظماأف�شل هواأنهبهبداأ،وهدايتها،القلوب حياةفيهالذيبالوحي

علىااإطاق.
اموكل ،ميكائيل شبحانه� اه بربوبية تو�شل ك�شابقه وهو :»وميكائيل« :قوله

بالقطروالنباتالذيفيهحياةااأر�سواحيوان،وااأبدان.
،العامحياةشبب�هوالذي،ال�شوريبالنفخاموكلوهو:»اإ�شرافيلورب«:قوله

وعودةااأرواحاإىااأ�شباح.
من،شيء�كلربتعاىوهوامائكةلهوؤاءبربوبيتهال�شوؤالتخ�شي�سفوجه
علىودليًا،التعظيميمبالغة،)((الدعاءعنديحتقرقدمادونلهالعظيماإ�شافة
اأنهاما،امائكةاأ�شرفواأنهم،بهمالوجودهذاانتظاموكذلك،واملك،القدرةكمال

موكلةباحياةباأنواعها،وااإتيانعلىهذاالرتيبلف�شلمراتبهمبالذكر.
)(0(/((القديروفي�ص،)(88/4(امعادزاد (((

يتقرركماامخلوقاتكلربتعاىاهكانواإن،بالذكرخ�شهم:العلماءقال«:اهرحمهالنوويقال)((
،وي�شت�شغرشيحتقر�مادونال�شاأنوكبرامرتبةعظيمكلاإىالإ�شافةمن،نظائرهمنوال�شنةالقراآن
رب،النا�صاإله...والروحامائكةورب،الكرمالعر�صورب،والأر�صال�شمواترب:وتعالشبحانه�لهفيقال
شرح�»....الأفرادمنذلكو�شبه،واجنازيرالقردةوخالق،اح�شراترب:يقالفا:قالاأناإىالعامن

.)5(3/3(م�شلمشحيح�
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،باحياةاموكلةالعظيمةااأرواحهذهبربوبيتهوتعاىشبحانه�اهاإىفالتو�شل
اأخطرهاوالتي،امهماتوو�شول،احاجاتمنامطلوبح�شوليكبرتاأثرله

عذابالقر،والنار.))(
من الب�شر ل�شيد اه بربوبية كذلك تو�شل وهو :» النبي وح��م��د« :قوله

ااأولنوااآخرين.
بربوبيتهتو�شلهبعدالنارمنالنجاةاهشاأل�:»النارحرمنبكاأع��وذ«:قوله
و�شدة،شاأنها�وخطورة،اأمرهالعظم،الريةول�شيد،العظيمةااأماكلهذهالعظيمة
بربوبيتهالتو�شلوهو.شبق�كماالدعاءقبلالتو�شلاأنواعاأف�شلمنوهذا،هولها

تعاى،الذيهومناأعظماأ�شمائهاح�شنى،و�شفاتهالعا.
بنعثمانوكان،ااآخرةمنازلمنمنزلاأولهوالقر:»القروع��ذاب«:قوله
فاوالناراجنةتذكر:لهفقيل،حيتهيبلحتىبكىقرعلىوقفاإذاڤعفان
منمنازلاأَولالقر«:يقول اهر�شولشمعت�اإي:فقالهذا؟منوتبكي،تبكي

منازلالآخرة،فاإنجامنهفمابعدهاأي�شرمنه،واإنمينُجمنهفمابعدهاأ�شد«.

)((.»منهاأفظعوالقراإل،قطمنظرًاراأيتما«:يقول اهر�شولو�شمعت
فا،شاة�كليمنهباا�شتعاذةياأمرام�شطفىكانولهذا،وثابتحقفعذابه

ينجومنه،اإااموؤمناموحدامخل�سيعبادته،ودعائهلربهتعاى.
s s s s s

))56»اللهماإياأعوذبكمناماأثموامغرم«.

:القائللهفقالوامغرم؟اماأثممنالتعوذُيكر اهر�شولكان:قالتعنهااهر�شيعائ�شةعن
مااأكرمات�شتعيذمنامغرميار�شولاه:فقال:اإنالرجلاإذاغرمحَدثفكذب،ووعدفاأخلف.)3(

القدير وفي�ص ،)(88/4( امعاد وزاد )3(5/3( للنوي م�شلم شحيح� و�شرح ،)3(9/(( امفهم :انظر )((
.)(((/((

.)3550(والرهيبالرغيبشحيح�و،)(308(الرمذيشحيح�)((
.)589(وم�شلم،)(397()(38(البخاريشحيح�)3(
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امفردات:

اماأثم:ااإثم،ومايجراإىالعقوبةوالذم.
امغرم:الَدين.))(

وكاهمادين:»امغرم:دينااآدمي،واماآثم:ديناهتعاى«.))(

ال�شرح:

،يوجبهاوماوالذنوب،وامعا�شي،ااإثممناا�شتعاذةمنيكر النبيكان
،الديْنمن ا�شتعاذتهكرةوكذلك،وااأخاقوااأفعالااأقواليااأ�شبابمن
،الوعدواإخاف،بالكذبشاحبه�يحتجقد ام�شدوقال�شادقاأخركمااأنه
،وفائهقبلماتورما،قلبهبهي�شتغلقدواأنه،النفاقاأهلشفات�منوهما
نف�ص« قال،اخلدجنةدخولعنحبو�شةونف�شه،بهمرتهنةذمتهفبقيت
،اهيكرههفيمااا�شتدانةاإماوهو،)3(»عنهيق�شىحتىبدينهمعلقةاموؤمن
اأدائهعلىقادروهواإليهاحتاجالذيالديناأما،اأدائهعنعجزثميجوزفيمااأو
اأو،ديةاأو،جنايةب�شبباأداوؤهااإن�شانيلزمماالدينيويدخل،منهي�شتعاذفا
كان،ي�شتطعوميرداأنواأرادا�شتدانمناأن اأخروقد،ذلكونحومعاملة
مماهذا)4(»دينهيق�شيحتىامدينمعاهاإن«: قالاهمنالعونمعه

يكنفيمايكرههاه.)5(
الفوائد:

الغالبياأنه،الدينمنا�شتعاذ اأنه،الذرائعشد�احديثهذامني�شتفاد
،ال�شرعيةالواجباتعنواان�شغال،)6(الوعديواخلف،احديثيالكذباإىذريعة

.)36/9(م�شلمعلىالنوويو�شرح،)(67/((وامفهم،)669(النهاية:انظر)((
.)(76/((»امنتقىعلىالتعليق«ياهرحمهعثيمنابنكاممن (((

.)(078(الرمذيشحيح�)3(
.)(808(والرهيبالرغيبشحيح�)4(

.)36/9(النوويو�شرح،)604/((الربانيةوالفتوحات،)669(النهاية( (

.)76/5(الفتح)6(
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بام�شطفىاقتداءمنهمااا�شتعاذةيكراأنللداعيينبغيواأنه.ال�شاحةوااأعمال
،واا�شتعاذةمنكل�شببيوقعالعبديال�شرروال�شر،ياأموردينهواآخرته.

s s s s s

وجاحًا،خلقح�شنيواإمانًا،اإمانيشَحة�اأ�شاألكاإياللهم«)57(
.»ور�شوانًامنكومغفرة،وعافيةمنكورحمة،فاحيتبعه

كلماتمنحكاأنيريداهر�شولاإن:فقالاخرشلمان�دعا اهر�شولاأنڤهريرةاأبيعن
ت�شاألهنالرحمن،وترغباإليهفيهن،وتدعوبهنيالليلوالنهار،قل:............))(

امفردات:

ال�شحةهي:العافية.

النجاح:هوح�شولامطلوبوامنوال.

والفاح:الفوزبالبغيةوالظفر.))(

ال�شرح:

اح�شنى باأ�شمائك اه يا اأ�شاألك :»اإم���ان يشحة�اأ�شاألك اإي اللهم« :قوله
،اإمايشحة�واأ�شاألك،قلبييالت�شديقمكنمع،بدييشحًة�العاو�شفاتك
،ال�شهوات:اأمرا�سمنيف�شدهماكلعنًشحيحا�ًاإمانايكوناأن:اأي،)3(يقينيوقوة
،وامعنويةاح�شية،والباطنةالظاهرةوال�شامةالعافيةمطلبهيجمع،)4(وال�شبهات
،ااإمانوهومق�شوداأعظممطلبهيوخ�س، اأوتيهاالتيالكلمجوامعمنوهذا

الذيعليهالفاحيالدنيا،ويوملقاءالديان.
ف�شاأل،خلقح�شنمعًم�شاحباًاإماناواأ�شاألك:»خلقح�شنيواإمانًا«:قوله

:وقال،)5(3/((ام�شتدركيواحاكم،)3((/((ام�شنديواأحمد،)(0404(الكرىيالن�شائيرواه (((

.)38/((الك�شافاأحاديثتخريجيحجرابناحافظو�شححه»الإ�شنادشحيح�«
))) انظرامعايال�شابقةيالنهايةمادة)�شحح(،)جح(،)فلح(.

.)(4(/((القديرفي�ص)3(
.)(59/3(التنوير:انظر)4(
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:وهوالظاهروكمال،ال�شحيحااإمان:وهوالباطنكمال،كمالنلهيجمعاأناه

اخلقاح�شن،وهوبذلامعروفقواً،وفعًا،وكفااأذىقواً،وفعًا.
يللمطلوبًح�شوايتبعهًجاحااهيااأ�شاألك:»فاحيتبعهوجاحًا«:قوله

الدنيا،ويتبعهفوزاًوجاًةياليوماموعود.))(
يدركا،عظيمةرحمةاأ�شاألكاأي،الرحمةنّكر:»وعافيةمنكورحمًة«:قوله
ال�شامة:عافيتكوي،والنعمااآاءتتواى:رحمتكح�شولياأن،اأنتاإاكنهها

منكلام�شائب،وال�شرور،والنقم.
،بال�شفح الذنوب كل لتعم ،كذلك امغفرة نكر :»ور�شوانًامنكومغفرًة« :قوله
الفوزمناطهوالذي،منك ًور�شوانا،لذنوبي ًعظيماًشرا�واأ�شاألك:اأي ،وال�شر

                 }تعاىقالكما،وااآخ��رةالدنيا بخري
رو�شاتي،نعيمكلمنواأعظمواأجلاأكر اهر�شااأي .)التوبة({   

اجنان.
الفوائد:

اأنه:تعاىرحمتهكمالمناأن.الربانيةامنحاأعظممنالدعاءاإىالتوفيقاإَن
.ونهارهليلهيبهايدعواأنللعبدينبغيامهمةااأدعيةاأن.يخيبهوادعاهمنيجيب
كمعرفة،امعايجليلمنحملهوما،ااألفاظمدلواتيعتنياأنالداعيفقهمن
وتعليم اإر�شاد اأن .)...ًواإمانا ،شحًة�( يكما والتنوين ،)الرحمة( يكما التنكر
امطالب اأن .فيه وامرغبة ام�شوقة ااألفاظ منفيه يختار اأن ينبغي للغر الدعاء
اأدعيتهغالبي،وتكرارهامازمتهاللداعيينبغيالذيامقا�شداأهمهيال�شرعية
قولهيكما،ااأفراحداريالفاحمدارعليهاالذي،ااإمانم�شائلاأجلهامنوالتي

»�شحًةياإمان«،و»اإمانًايح�شنُخلق«.

s s s s s

))(اأورادالذاكرين))(60بت�شرف.
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فتنةومن،القرعذابومن،جهنمعذابمنبكاأعوذاإياللهم«)58(
امحياواممات،ومن�شرفتنةام�شيحالدجال«.

قالاإذات�شهداأحدكمفلي�شتعذباهمناأربعيقول:.......))( اهر�شولاأنڤهريرةاأبيعن

ال�شورةيعلمهمكماالدعاءهذايعلمهمكان اهر�شولاأن:عبا�صبنعبداهعنروايةوجاءت
منالقراآن.))(

ال�شرح:

اإااثنناأوًاأربعاشلى�ما كانلذاوال�شاأنااأهميةغايةياحديثهذا
كماالدعاءهذايعلمهموكان،الروايةهذهيكمات�شهدكلبعدبهواأمر)3(بهدعا

يعلمهمال�شورةمنالقراآنوهذايدلعلىغايةااعتناءوااهتمامبه.
التيالغايةاأنها،منهاالتعوذقدم:»جهنمعذابمنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
يومللكفاراهاأعدهاالتيللنارا�شموجهنم،باهوالعياذالهاكيمنهااأعظما

القيامة.
:نوعانوهو،وال�شنةالكتابيوثابتحقوعذابه:»القرعذابومن«:قوله
ثمذنوبهمقدرعلىفيعذبون،ام�شلمنلع�شاةوموؤقت،وامنافقنللكفاروهودائم
تقدموحكم، اهر�شولعنال�شحيحةااأحاديثبذلكجاءتكما،عنهميرفع
،مكانة واأبلغ ،ًزمنا اأطول عذابه اأن ،وغرها الدجال فتنة على القر عذاب ذكر

واأفظعموقعاً،واأخوفهاكاً.
ااإفتتانمنحياتهزمنيااإن�شانعلىيعر�سماكلهو:»امحيافتنة«:قوله
منوكذلك،وااأواد،وااأموال،الن�شاءمن،وزخرفها،وغرورها،و�شهواتها،بالدنيا
،الكفر من ،والزيغ لل�شبهات التعر�س من ،الدنيا فن من اأعظم وهي الدين فن

وال�شرك،والنفاق،والبدع،وكذلكاموتوالعياذباهتعاىمن�شوءاخامة.
،ال�شدائدمنفيهوماالنزعاأولمن،اموتزمنيالفتنةهي:»امماتفتنة«:قوله

.)(867(لهواللفظم�شلم،)83((البخاريشحيح�)((
.)590(م�شلمشحيح�)((

)3(رواهابنحباني�شحيحه))(83/3و�شحححاإ�شنادهالعامةالأرنوؤوط.
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،بال�شهادةالنطقعدممناخامةشوء�كذلكفيهاويدخل،اأهوالمنبعدهيكونوما
كماالقرياملكنشوؤال�فتنةذلكيويدخل،احقوقمنعليهماوالتخل�س

)( :»اإنكمتفتنونيقبوركم،مثلاأوقريبًامنفتنةالدجال«.))( النبيعنشح�
معانجامعةكلمةهذه«:»وامماتامحيافتنة«معنىياهرحمهالبطالقال
وي�شت�شعر،ينزلمماودفع،نزلمارفعيربهاإىيرغباأنللمرءوينبغي،كثرة

اافتقاراإىربهيجميعذلك.)3(
مناا�شتعاذةبعدفتنتهشر�منا�شتعاذة:»الدجالام�شيحفتنةشر�ومن«:قوله
،فتنتهعظيمعلىدالة،العامعلىاخا�سعطفمن،بهاداخلوهوامحيافتنة

وقوةبليته،فاإنهميكنيالدنيافتنةقبليومالقيامةاأعظممنها.)4(
الفوائد:

ال�شرفاإن،كلهال�شرجامعمنباهي�شتعيذاأناأمر«:اهرحمهالقيمابنقال
:نوعان،والعذاب،واأ�شبابهالعذاباإا ال�شرفلي�س،شببه�واإما،ااآخرةعذاباإما
،و�شغرى،كرى:نوعان:وهي،الفتنةواأ�شبابه،ااآخرةيوعذاب،الرزخيعذاب
تداركها مكنالتي احياةفتنة :وال�شغرى ،اممات وفتنة ،الدجال فتنة :فالكرى

بالتوبة،بخاففتنةاممات،وفتنةالدجال،فاإنامفتونفيهماايتداركها«.)5(
s s s s s

.اأَْنَتاإَِلالُذُنوَبَيْغِفُرَوَل،َكِثًراُظْلًماي ))59»الَلُهَماإِِيَظَلْمُتَنْف�شِ
َفاْغِفْرِلَمْغِفَرًةِمْنِعْنِدَك،َواْرَحْمِنياإَِنَكاأَْنَتاْلَغُفوُرالَرِحيُم«.

:علمنيدعاءاأدعوبهي�شاتي،قال:قل:.................)6( للر�شولقالاأنهڤبكراأبيعن

.)95(وم�شلم،)86(البخاري)((
.)(47/7(الفاحنودليل،)((0/(((الباريفتح:انظر (((

.)4((/((الفتحمننقًا)3(
.)4((/((ال�شابقام�شدر)4(

.)(85(ال�شاةكتاب( (

.)(705(وم�شلم،)834(البخاري)6(
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امفردات:

اأعاها :مراتبعلىوهو،حلهغريال�شيء و�شع :الظلم:نف�شيظلمت
ال�شرك،ويندرجحتهالذنوبالكبرةوال�شغرة.))(

علىيو�شعالذيوهو،امغفرمنماأخوذة،والتغطيةال�شر:الغفر:لفاغفر
وقاية:فهووالوقاية،ال�شر:فائدتنيفيدوهوال�شهاممنحمايتهامحاربراأ�س

وحماية،فامغفرةهي:�شرالذنب،والتجاوزعنه.))(
باموؤمننوكان}:تعاىقال،الدينيومللموؤمننالوا�شعةالرحمةذوهو:الرحيم

)3(.(43:ااأحزاب){رحيما

ال�شرح:

،الدنيااأموريااأدعيةمنغرهدونالدعاءهذابكراأبي النبيتعليمي
اأنهابال�شاةالدعاءوخ�ّس،الزائلةالدنيااأمرعلى،ااآخرةاأمراإيثاراإىاإ�شارة

بااإجابةاأحق،فهيحالامناجاةبنالعبد،والربجلجاله.
علىدالةله،القريبال�شميعمناجاةيللحبيباحبيباختيارييخفىوا
والركب،باحبيبواقتداءًا�شتنانابهالعنايةباللبيبفيجدر،الدعاءهذاشاأن�عظم
مناحتواهوماالعظيم الدعاء هذاتاأمل ومن،عنهاهر�شيال�شديق طريقي

م�شائلمهمةياأمورالدنياوااآخرة،ظهرلهمنجالته.
شبحانه�ربهاإىالعبدمنواإقراراعرافهذا:»نف�شيظلمتاإياللهم«:قوله
يعرىاااإن�شاناأندليلوفيه،والنق�سالعقوبةي�شتوجبماماب�شتهبالتق�شر

عنالتق�شرولوكان�شديقاً.
وزيادةمبالغة،امجازلدفعًحقيقا:وو�شفه،بام�شدراأكده:»كثرًاظلمًا«:قوله

يالتذللواخ�شوعللموى�شبحانهوتعاى«.)4(
.)537(امفردات)((

.)(66/((عثيمنلبنعمراناآلوتف�شر،)407/((واحكمالعلومجامع)((
.)(4/((الفوائدبدائع)3(

.)309/4(الفاحنودليل،)609/((الربانيةوالفتوحات،)4(3/((الفتح)4(
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كليتعاىربهمنحذرعلىيكوناأنالعبدعلىالواجباأنعلىدليلوفيه«
معال�شديقكاناإذ،غايةاأق�شىيعبادتهيااجتهاداأهلمنكانواإن،اأحواله
بابفمن)((.»منهتعاىربهاإىاا�شتغفاراإىيحتاجماي�شلممالدينيمو�شعه

اأوىمنكاندونه.
اإا،الذنبغفرعلىيقدراأحدااأنه:وامعنى:»اأنتاإلالذنوبيغفرول«:قوله
يامتفرداأنك:ذلكومنشيء�كلعلىالقادرالعظيمااإلهاأنتاأنك،وحدكاأنت
ام�شطرحالفاأ�شبه،افتقارحالةفهي«،الذنوبعنوالتجاوز،العيوبعلىال�شر

اموعودبااإجابةلي�سلهحيلةيدفعه«.))(وفائدةااعراف:حوااقراف.)3(
غفرانامطلوباأنعلى»مغفرة«تنكردل:»عندكمنمغفرةلفاغفر«:قوله
عندمنبكونهوو�شفه»عندكمن«:قولهبينهكما،كنههيدركا،ال�شاأنعظيم
ا،ًعظيمايكوناأنحقهالعظيممنبهيجيءمافاإن،العظملذلكبيان،تعاىاه
شبب�يقت�شيهاا،بهامتف�شلمغفرةطلباإىاإ�شارةوفيه،وا�شفو�شفبهيحيط

منالعبدمنعملح�شن،واغره.
اإليهاأ�شافهالهذابعملياأهًالهااأكنمواإن،تف�شًامغفرةيهب:وامعنى

كماتقدم،فاإنهاتكوناأعظمواأبلغ))4فاإنعظمالعطاء،منعظمامعطي.
.»وارحمني«:قال،التخليةبعدالتحليةكانتماثم

امغفرة شوؤال� على ،والذنب بالتق�شر ااعراف وهو ،»نف�شي ظلمت« وقدم
          }:وحواءاآدم:اأبواناذلكقالكما،جميًاًاأدبا،»يفاغفر«

}(ااأعراف).                 
ااإقرارثم،بالذنبااعرافقدمحيث:الدعاءهذاترتيبح�شنيخفىوا

.)609/((الربانيةالفتوحات)((
.)4(3/((الفتح)((

.)43(/6(التنوير)3(
.)4(3/((والفتح،)309/7(الفاحندليل)4(
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على والثناء العفو اإى اأقرب بذلك ااعراف فاإن ،امغفرة شوؤال� ثم ،بالوحدانية
ال�شيدماهواأهله،واأرجىلقبول�شوؤاله.

،مكان واأن�شب ،ختام باأح�شن ال�شوؤال ختم :»ال��رح��ي��م الغفور اأن��ت اإن���ك« :قوله
:وقوله،امبالغةشيغ�منوهما،»الرحيمالغفور«،الكمالاح�شنىاأ�شمائهمنبا�شمن
اإاودعوتكشاألتك�ما:اأي،،وال�شوؤالالتو�شلمنقبلهمابالتعليلم�شعر:»اأنتاإنك«
كثراأنك،ورحمته،لهغفرتاإا:والرحمةامغفرةطلبياإليكوجاأدعاكمناأن

امغفرة،وكثرالرحمةبناياربنا،فت�شمنهذاالدعاءتو�شلنعظيمن:
الداعيب�شعفتو�شلوهو،و�شعفهاوتق�شرهاالنف�س ب�شعفتو�شل:الأول
اجليلةالتو�شاتمنوهو،و�شوؤونهم�شاحهعلىبالقيامقادرغرواأنه،وعجزه

التييحبهااهتعاىكماتقدم.
،تقدمماامقابلةجهةعلى«للمطلوبامنا�شبة،اح�شنىباأ�شمائهتو�شل:الثاي
تعاىاهاأمرماوهو)((.»ارحمني«مقابل»و»الرحيم،»ياغفر«مقابل»ف�»الغفور

.(180:ااأعراف){         }اح�شنىباأ�شمائهالدعاءيبه
الكمالغر،واجالالكمالمعايمنمزيدفيهاا�شمنبنااقرانوي
الوقاية بن اجمع:وهي ،عظيمةفائدة بينهما اجمع« ففي مفردها�شم كل ي
يعتني:بالرحمةوالعناية،الذنوبشر�تعاىاهيقيك:بامغفرةفالوقاية،والعناية
يامطلوبة الكرى الغاية وهي،)((»الع�شرى ويجنبك ،للي�شرى فيي�شرك ،بك اه

ااآخرةوااأوى.
الفوائد:

وطلبالتق�شربغايةااعراففيهاأن،اجوامعمنالدعاءهذا:الكرمايقال
)4 غايةااإنعام،فامغفرةب�شرالذنوبوحوها،والرحمةاإي�شالاخرات.)3(

.)4(3/((الفتح)((
.)(93/((عثيمنلبنعمراناآلشورة�تف�شر)((

))3اأيمنلوازمالرحمةواآثارهااإي�شالاخراتوالإنعاموالإف�شال.
.)(3(/(((الباريفتح)4(
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احتىالدوامعلىتق�شرهي�شعراأنللعبدينبغياأنه:بيانالدعاءهذاففي
ااعرافواأن،بامقالاأواحالبل�شانال�شوؤاليالرجاءًدائماويكون،عملهييغر
وعجزه العبد ب�شعف التو�شل من فهو ،ااإجابة موجبات من به وااإق��رار بالذنب

ونق�شه،واأنهينبغياأنيتخرمناأ�شمائهتعاىاح�شنىامنا�شبةلدعائه.
s s s s s

منطهرياللهَم،الباردواماءوالثلجبالردطهرياللهم...«)60(
الذنوب،ونقنيكماُينقىالثوبالأبي�صمنالدن�ص«.

كانيدعو:..............))( النبياأن،اأوفىاأبيبنعبداهعن

ال�شرح:

،مغفرتكباأنواعطهرياللهم:»الباردواماءوالثلجبالردطهرياللهم«:قوله
فاإن،امحوغايةعنبذلكعَرالثاثة بااأنواع والتطهر،الذنوب محقالتي
الثلج فذكر ،النقاء غاية ي يكن ،منقية اأ�شياء ثاثة عليه يتكرر الذي الثوب
،والردالثلجاإىاحاراماءعنعدلولهذا،التطهرتوكيديمبالغةوالَرَد
ماءانوالردالثلجاأناإىااإ�شارة،الو�شخاإزالةياأبلغالعادةياحاراأنمع
هذاياآكدذكرهمافكان،اا�شتعمالمتهنهماوم،ااأيديم�شهمامطاهران

امقام.))(
منالأب��ي�����صال��ث��وبينقىك��م��اون��ق��ن��يال��ذن��وبم��نط��ه��ريال��ل��ه��م«:قوله
منال�شامة اهشوؤال� يمبالغة ،ونقائها الذنوب طهارةبنجمع:»الدن�ص
فيهالتطهراأن،الو�شخمنااأبي�سالثوبو�شفاءكنقاء،اأثرهاوحوالذنوب

اأظهرمناأيلوناآخر.
s s s s s

.)5(8(امفردالأدبشحيح�،)476(م�شلمشحيح� (((

.)(69(للخطابيالدعاءشاأن�)((
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،واجريانع�شنياللهم،كلهاوخطايايذنوبيلاغفراللهم«)6((
ي�شرفول،ل�شاحهايهديلفاإنه،والأخ��اقالأعمالل�شالحواه��دي

�شيئهااإلاأنت«.
....:يقولشاته�منين�شرفحنشمعته�اإلنبيكمخلفشليت�ما:قالالأن�شارياأيوباأبيعن
يدبر�شاةمكتوبة،ولتطوعاإل�شمعتهيقول:....))( اهر�شولمندنوتما«:قالاأمامةاأبيوعن

امفردات:

ينع�شه اه نع�شه :يقال ،ارفعني :اأي ،امعجمه و�شكون العن بفتح :انع�شني
نع�شاً:اإذارفعهواأقامه))(،وامق�شود:اأي:ارفعنيوقوجاأ�شي.)3(

منعظمهت�شلحاأو،الفقرمنالرجلتغنياأن:اجر،اموحدةب�شم:اجري
الك�شر.)4(

ال�شرح:

اح�شنىباأ�شمائكاهيااأ�شاألك:اأي:»وخطايايذنوبيلاغفراللهم«:قوله
مالهوهو،ذنب:جمعوالذنوب،عنهاتتجاوزواأن،ذنوبيعليت�شراأنالعاو�شفاتك
وق�شية،كذلكب�شرها:اأي،»و»خطاياي،الَذنَبمنماأخوذ،اأخرويةاأو،دنيويةتبعة
،ال�شغائر :وباخطايا ،الكبائر :بالذنوب فقيل ،الذنوب غر اخطايا اأن العطف

وامق�شودمغفرةجميعالذنوب.
،وكبرهاشغرها�،امخالفاتجميعلي�شمل،للتعميمبهاأتي،توكيد:»كلها«:قوله

�شرهاوعانيتها.)5(
قوله:»اللهمانع�شني«:اأي:ارفعني،وقوجاأ�شي،واأعلهمتياإىطاعتك.

،)(67/((الهالشليم�ال�شيخالكتابحققوح�شنه،)(((7(برقموالليلةاليومعمليال�شنيابنرواه)((
.)((66(اجامعشحيح�يالألبايوح�شنه،)433/((البزارزوائدخت�شريحجرابنوح�شنه

.)354(امنروام�شباح.)9(6(النهاية)((
.)(45/((القديرفي�ص (((

.)38((وامفردات،)75/((اللغةتهذيب)4(
.)(45/((القديروفي�ص،)647/((الربانيةالفتوحات)5(
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اأو ،منه ذهب ما عليه ورد ،امنك�شر ي�شلح اأن :هو اجر:»واج����ري« :قوله
،)اجبار(ا�شمهمنام�شتقة)اجروت(ب�شفةتعاىاهاإىتو�شلففيه،لهالعو�س
شعف�فيجر.شاحهم�فيهفيماام�شرفهم،خلقهاأمرام�شلح:معانيهمنالذي

ال�شعيفمنهم.فيجرك�شرهم،ويغنيفقرهم،ويي�شرعلىمع�شرهم.))(
ماعلَيتردواأن،حاجتيت�شدواأن،فينىنق�سواأي،شاأي�اأ�شلح:وامق�شود

ذهبمني،واأنتعو�شنيخراًمافاتني.
اإىووفقني،واأر�شدي،دلني:اأي:»والأخاقالأعمالل�شالحواهدي«:قوله
اأح�شناإىووفقني،عنيتر�شيكالتي،والباطنةالظاهرة،ااأعمالواأف�شل،اأح�شن
باعتبار:وجمعه،وال�شجيةالطبعوهو،بال�شمخلق:جمعوهي،ااأخاقواأكمل

خالفتهللنا�س،وجاملتهم،كماياحديث:»وخالقالنا�سبخلقح�شن))(«.
وتاأكيداإقرارفيه:»اأنتاإلشيئها�ي�شرفولل�شاحهايهديلفاإنه«:قوله
اأحدي�شتطيعا:اأي،الهدايةجملتهاومن،ااأمورجميعت�شريفهعلى،تعاىله
شر�دفعوا،منكاإااخريطلبفا،وال�شرللخرامقدراأنك«،ذلكشواك�
افاإنه،ااأعمالشيئ�عنيوا�شرف:اأي،وتقديرهحذفوفيه،وحدكمنكاإا

يهدي..«.)3(
s s s s s

)))6»اللهماأحينيم�شكينًا،واأمتنيم�شكينًا،واح�شرييزمرةام�شاكن«.

يقوليدعائه:........ اهر�شولشمعت�فاإيام�شاكناأحبوا:قالاخدريشعيد�اأبيعن
ويلفظ:»واح�شرييزمرةام�شاكنيومالقيامة«.)4(

.)8((املكالرحيمفتح)343/4(كثرابن)36/(8(الطري)((
.)97(اجامعشحيح� (((

.(( ي 5)/ ق ))3فيض ا
يا(:عندهالروايةوتكملة)(35((الرمذيو�شحيح،)4((6(ماجهابنشحيح�يالألبايشححه�)4(

.)308(ال�شحيحةشل�شلة�،)القيامةيوميقربكاهفاإن،وقريبهمام�شاكناأحبيعائ�شة
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امفردات:

اح�شر:اجمع.

الزمرة:بال�شماجماعة.

واحال ،امال وقلة ،والذلة اخ�شوع :على الكلمة هذه معاي تدور :ام�شكن
،وتوا�شعوجلعزهقلبها�شتكانمنعلىويطلق،الفقرعلى:فيطلق)((ال�شيئة

وهذاهوامق�شودبهذااحديث.
ال�شرح:

ما الفقراء يعني »ام�شاكن اأح��ب��وا« اخدريشعيد� اأبي اجليل ال�شحابي قول
فيهممنالتوا�شع،وااإخبات،والبعدعنالكر،والعتيان.

ام�شكنةي�شاألم فاإنه،ًمتوا�شعاًخا�شعايعني»م�شكينًااأحينياللهم«:قوله
ااإخباتاإىمعناهايرجعالتيام�شكنةشاأل�واإما،القلةاإىمعناهايرجعالتي
ااأغنياء زمرة ي يح�شره ا واأن ،وامتجرين اجبارين من يكون واأا ،والتوا�شع
،)((امالمناليدخلووهو،الفقرمنا�شتعاذقدوال�شامال�شاةعليهاأنه،امرفن

اام�شكنةالتيهينوعمنالفقر.)3(
الذل :وهي ،العظيمة ال�شفة هذه على توفني :اأي :»م�شكينًا واأمتني« :قوله

واافتقار،هالواحدالقهار.
اجعلنيمعنى،جماعتهمياجمعني:اأي:»ام�شاكنزمرةيواح�شري«:قوله
ي،اأحوالهكليمعهميكوناأنتعاىاهشاأل�،ااآخرةالداريومعهم،)4(منهم

الدنيا،واممات،وامعاد.

.)90/3(التنوير)((
.)(7(رقمحديثيكما)((

.)3((/6(الأحوذيوحفة،)(6(/9(احاجةواإجاز،)(0(/((القديرفي�ص)3(
..)3((/6(الأحوذيحفة)4(
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الفوائد:

قال فلو ،عظيم شرف� من للم�شاكن ما  دال��ة اجليل احديث هذا ي
زمرةيواح�شري«قالوقدوكيفًشرفا�لكفاهم»زمرتييام�شاكنواح�شر«
واإيثار ،لربه عبوديته وعظيم ، توا�شعه كمال على يدل وهذا )((.»ام�شاكن
،»القيامةيوميقربكاهفاإنوقربيهم«: وقوله،النف�سهوىعلىربهعبودية
يًوفاقاجزاءيكون،الدار هذهيتقريبهمياأن وهو،لهماأخرى مزيةفيه

القربمناهتعاى،يدارالقرار.
s s s s s

هواحمد،ك��ب��رًااأك��راه،ل��هشريك�لوح��دهاهاإلاإل��هل«)63(
احكيمالعزيزباهاإل قوةولحولل،العامنرباهو�شبحان،كثرًا

اللهماغفرل،وارحمني،واهدي،وعافني،وارزقني«.
يا:لهفقال،رجلاأتاهوقد النبيشمع�اأنه،عنهمااهر�شياأبيهعن،الأ�شجعيمالكاأبيعن

ر�شولاهكيفاأقولحناأ�شاألربي؟قال:»قل:اللهماغفرل،وارحمني،واهدي،وعافني،وارزقني«.
فاإنهوؤلءجمعلكدنياكواآخرتك.))( قال:قال

:الليلشاة�يال�شجدتنب��ن يقول اهر���ش��ولك��ان:ق��العنهمااهر�شيعبا�صاب��ن وع��ن

»وعافني،واهدي،وارفعني،وارزقني،واجري،وارحمني،لاغفراللهم«
ويلفظ»اللهم«.)3(

امفردات:

عن واممتنع ،والطول ،واارتفاع ،والعظمة ،القوة على اجر يطلق :اج��ري
اأ�شلح :اأي ،العظم جر :ومنه ،القهر من ب�شرب :ال�شيء واإ�شاح ،والقهر الذل

ك�شره،وجرالفقر،اأي:اأغناه.))4وهوم�شتقمنا�شمهتعاى»اجبار«.

ي 5)/)0)). ق ))) فيض ا

.)(696(م�شلم)((
.)(84(الرمذيو�شحيح،)850(داوداأبيو�شحيح،)898(ماجهابنشحيح�يالألبايشححه�)3(

.)(6/((ال�شمعايمظفراأبيوتف�شر،)(57/((((اللغةوتهذيب،)(83(امفردات)4(
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ال�شرح:

باأوجز ،فيهما ال�شر ودفع ،الدارين خريمطالب جامع اجليل الدعاء هذا
:»فاإنهوؤلءجمعلكدنياكواآخرتك«. قاللهذا،معنىواأجمع،لفظ

العظيمةالثناءاتمنجمًاقدم،»...لهشريك�لوح��دهاهاإلاإل��هل«:قوله
مقدمة،الو�شيلةاأن،قبولهياأ�شباباأكرمناأنها،ال�شوؤالقبلتعاىاهعلى

علىالو�شيلة.

و�شر ،الذنوب حو وهو ،امغفرة تعاى اه شوؤال� :»ل اغفر اللهم« :قوله
قذرمنالتنزيهمنفيهاما،تخليةلكونهابامغفرةبداأ«،امخلوقاأعنعن،العيوب

امع�شية«))(اأن�شوؤمهااأ�شللكل�شريالدنيا،ويالرزخ،وااآخرة.

،الرحمة تعاى اه شاأل� ،)((بي واراأف ،علّي تعطف :اأي :»وارحمني« :قوله
اجمعوي،ام�شراتوح�شول،وااإنعام،وااإح�شان،اخراتتوايتقت�شي:اأنها
امغفرةاأن،الرحيمعلىالغفورتقدموي،والعنايةالوقايةبنجمعهو:بينهما
علىًمقدماال�شردفعاأن،الغنيمةقبلتطلبوال�شامة،غنيمةوالرحمة،شامة�

جلباخر.

بكلالعبديفوزالرحمةشوؤال�وي،مرهوبكلمنالعبدياأمنامغفرةيواأن
مرغوب،وهذاغايةامطلوب.)3(

لل�شببعطفهو،امغفرةعلىالرحمةعطفوهوالتقدمفوائديوكذلك
علىم�شببه،فاإنامغفرةم�شببةعنالرحمة«.)4(

.)303/4(الفاحندليل)((

.)498/((اللغةمقايي�صمعجم)((

وال�شنة الكتاب شوء� ي وثمراتها ،اقرانها ولطائف ،جالها اح�شنى اه اأ�شماء »اجامع« انظر )3(

.)7(-7((

.)8(/8(التنوير)4(
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من،والنجاة،والفن،وال�شرور،ااآفاتجميعمنشلمني�:اأي:»وعافني«:قوله

كلالبايا،وام�شائبوامحن،يال�شروالعلن،يالدين،والدنيا،وااآخرة.
من،شواك�عنيغنينيماًوا�شعاعطاءينفعني مااأعطني :»وارزق��ن��ي« :قوله
،ااأهلعلىااإنفاقمنامطلوبةبالتكاليف القيام علىبهاأ�شتعن ،احالالرزق
الدعوةهذهفت�شمنت،واليقن،وااإمان،العلموارزقني،ذلكوغر،والفقر،والولد

�شوؤالرزقااأبدان،وااأرواح.
حتىواماآل،احالفيهال�شاحالذيللحقووفقنياأر�شدي:»واه��دي«:قوله
:تقدمكماهديتانالهداية فاإن،وااآخ��رةالدنيا يال�شعادة اأبواب اإى بهاأتو�ّشل
،دعائهيي�شتح�شرهمااأنللداعيفينبغي،ور�شدتوفيقوهداية،وبيانعلمهداية

اأنهالهدايةفيهايتو�شلالعبداإىاأبوابال�شعادةيااأوى،والعقبى.
واأن،حاجتهشد�فيهما،يجرهاأنوجلعزاهشوؤال�فيه:)((»واجري«:قوله
ب�شيغةتو�شلوهو،منهنق�سماوي�شلح،يعو�شهواأن،خرمنذهبماعليهيرد
ال�شعيفشعف�يجراأنه:اجليلةمعانيهمنالذي،»اجبار«اجليلا�شمهالو�شف

منعباده:

�1فيجرالك�شر.
�2ويغنيالفقر.

�3وي�شرعلىامع�شركلع�شر.
�4ويجرالقلوبامنك�شرةاأجله،اخا�شعنجالهوعظمته.

�5ويجر�شعفااأبدان،فيي�شرلهااأ�شبابال�شفاءلها.
�6ويجرعبدهاموؤمنباإ�شاححالهوماآله.))(

))(كمايروايةابنعبا�صر�شياهعنهما.
.)48(الدعاءو�شاأن،)(8(املكالرحيموفتح،)77(الوا�شحاحق)((
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يكما،وااآخرةالدنيايقدرهيرفعتعاى اأناهشاأل�:»وارفعني«:قوله
الثناء من ،والقدر امكانة رفع :الدنيا ففي ،العموم يفيد الذي ،امفعول حذفه
الدرجاتي:ااآخرةوي،وال�شاأنالعلميوالرفعة،النا�سعندوالقبول،اح�شن
لكجمع:اأي:»واآخرتكدنياكلكجمعهوؤلء«:قوله،اجناناأعلىيالعا
الوقايةوتت�شمن،واآخرتكدنياكيوتاأملهاتطلبهاالتيوامطالباخراتكل
غايةياخت�شارهامعاجليلةامطالبهذهفجاءت،فيهماشر�كلمنوال�شامة
منوال�شامة،اخراتكلمنواأخراهوديناه،دينهاأموريالعبدحاجةامنا�شبة

كلال�شروروالهلكات.
s s s s s

،ام�شيبقبلُت�ِشيبنيزوٍجومن،ال�شوءجارمنبكاأعوذاإياللهم«)64(
،ترايعينهماكرخليلومن،عذابًاعلَييكونماٍلومن،ربًاعلَييكونولدومن

وقلبهيرعاي،اإنراأىح�شنةدفنها،واإذاراأى�شيئةاأذاعها«.
)((..........: اهر�شولدعاءمنكان:قالڤهريرةاأبيعن

ال�شرح:

،ذميمةبخ�شاليت�شفون،جاورينخم�شةمنا�شتعاذةفيهامباركالدعاءهذا
اينفكعنهمالعبديعي�شهيدارهالدنيوية.

جمعجاوركلمنبكاأ�شتعيذاأي:»ال�شوءجارمنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
لواه،يوؤمنلواه،يوؤمنلواه«: قال،الرذيلةوااأخاق،الدنيئةال�شفات

يوؤمن،قيلمنيار�شولاه؟قال:الذيلياأمنجارهبوائقه«))(اأي�شروره.

تراها التي وهي ،ال�شوء ام��راأة وهي :»ام�شيب قبل ت�شيبني زوٍج وم��ن« :قوله
معنهاغبتواإن،بالبذاءةعليكل�شانهاوحمل،اأفعالهااأو،ذاتهالقبحفت�شووؤك

شل�شلة�يالألبايو�شححه،)(4(5/3(الكتابحققوح�شنه،)(339(الدعاءيالطرايرواه)((
.)377/7()3(37(برقمال�شحيحةالأحاديث

.)46(م�شلم)((
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والغمالهموال�شيبب�شببهافين�شاأ:اأي»ُت�شيبني«وقوله،)((ومالك،نف�شهاعلىتاأمنها

و�شوءالعي�س،من�شرها.
،لعقوقه ًمالكاعلييكونولدمنبكواأعوذ:»رب��ًاعلَييكونولدوم��ن«:قوله

وت�شلطهعلَي،وعدمبرهبي،كاأنههوامالكال�شيد،واأناالعبدامملوكعنده.
،للع�ذابًشببا�علّييكونمالمنبكاأعوذ:»عذابًاعلَييكونماٍلومن«:قوله
،مر�شاتكياأنفقهوا،حلهغريو�شرفه،حلهغرمنجمعهعلىح�ر�شي

فيوردي�شوءالعذاب،و�شرامواردوامهالكيالدنيا،ويومامعاد.
وهوواُخلَهوالوداد،امحبةيظهرشديق�منبكاأعوذ:»ماكرخليلومن«:قوله

يحقيقةااأمرحتالخادعكذاب.
ومداهنة،ًخداعاخليلهاخليلنظربهمااإَي ينظراأي:»ت��رايعينه«:قوله

ومكراً.
،ال�شربييرب�س،بامر�شاديوهواإيذائييراعيقلبه:»يرعايوقلبه«:قوله

وال�شوء،والف�شاد.
،وغطاهاشرها�فعلتهاح�شنةبفعلمنيعلماإذا:»دفنهاح�شنةراأىاإن«:قوله

كمايدفناميتيالراب.
واأظهر،ن�شرها،بهازللتشيئة�بفعلمنيعلمواإذا:»اأذاعهاشيئة�راأىواإذا«:قوله
هوبل،شديق�وابخليللي�سفهو،حالهكذلككانمنفهذا.)((النا�سبنخرها

عدٌوماكٌرمبن.

                   }:امنافقنعنتعاىقالكما
})اآلعمران(.                               

s s s s s

.)((5(الذاكريناأوراد)((
))(ام�شدرال�شابق،وفي�صالقدير))/)(45بت�شرف.
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رَب ،وال�شهادة الغيب عام،والأر����ص ال�شموات فاطر اللهم« قل )65(
 نف�شي،و�شِرّ ُك��ِل�شيءومليكه،اأ�شهداأنلاإل��هاإلاأن��ت،اأع��وذبكمن�شِرّ

ركه،واأناأقرفعلىنف�شي�شوءًا،اأواأجرهاإىم�شلم«. ال�شيطانو�شِ
اأ�شبحتاإذااأقولهّنبكلماتمري!اهر�شوليا:قالڤال�شديقبكراأبااأن،ڤهريرةاأبيعن

.»...........:قلاأم�شيتواإذا
قال:قلهااإذااأ�شبحتواإذااأم�شيت،واإذااأخذتم�شجعك«.))(

امفردات:

اابتداء :والفطرة ،ام�شافة تعاى اه اأ�شماء من :والأر�����ص ال�شموات فاطر
وااخراع،وامعنى:اأنهخالقهماومبدعهمابغرمثال�شابق.))(

ويروى،باهااإ�شراكمناإليهيدعواما:اأي،الراءو�شكون،ال�شنبك�شر:شركة�
بفتحتن،اأي:م�شائده،وحبالهالتييفنبهاالنا�س.)3(

ال�شرح:

،باهاا�شتعاذةعلىا�شتماله،واأجلهاامقيدةااأدعيةاأعظممنالدعاءهذا
ومن،وبداياتهام�شادرهامن،كلهاال�شرورمنشبحانه�بهوااعت�شاماإليهواالتجاء
ام�شار شبب� هي ال�شرور وهذه ،وامتعدية ،الازمة واآثارها ،)4(ونهاياتها ،نتائجها
اإى  علمه لهذا ،واخافية البادية ،وااأخروية ،وال�شرعية ،الدنيوية وام�شاوئ

اأحبال�شحابةاإليه،واأنيازمهيليلهونهاره،وعندنومه.
،شاأنه�عزللربعظيمةتو�شاتقدم،واجللااأهميةغايةيااأمركانوما
شر�من،لاإجابة ًا�شتعطافا،الكاملةالعاو�شفاته،ام�شافةاح�شنىاأ�شمائه من

هذهال�شرورامهلكة.

الرمذيشحيح�يالألبايو�شححه،)((0/((الأرنوؤوطشعيب�اإ�شنادهو�شحح،)5((اأحمدرواه)((
.)5067(داوداأبيشحيح�وي،)35(9()339((

.)3435�343(/5(الل�شان)((
.)((((الدعاءشاأن�)3(

.)(7/3(الأدعيةفقه:انظر)4(
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وماومبتدئهما،ومبدعهماخالقهما«:اأي:»والأر�صال�شمواتفاطراللهم«:قوله

فيهمامناأجرامعظيمة،وكواكب�شيارة،علىغرمثال�شابق«.))(
،خافيهعليكتخفىاالذي،شيء�بكلًعامايا:»وال�شهادةالغيبعام«:قوله
عندكفالغيب،الريةعنهغابمابكلالعام،العليةال�شمواتيواااأر�سي
اأن:وال�شهادةبالغيبعلمهشفة�ذكرهيوالتعبر،عانيةعندكوال�شر،شهادة�
واأخطرهااأعظمها والتي،مرئيةغرخفيةواأكرها،مرئية:منهاكثرةال�شرور

ال�شيطانالذييراناوانراه،فنا�شبذكرهذهال�شفةاجليلة.
ا التي ،اجليلةبربوبيته تعاى اإليه تو�شل فيه :»ومليكهشيء�ُك��ل رب« :قوله

يخرجعنهااأي�شيء،امالكوامدبرلكلاخليقةيااأر�سوال�شمواتالعالية.
اإلهلاأناأ�شهد«:فقالبالعبوديةتعاىلهواإقراره،بتوحيدهلهاإ�شهادهاأعلنثم
،احقااإلهاأنت،اأنتاإابحقمعبودااأنه)((»واأ�شدق،واأبن،اأعلم«:اأي:»اأنتاإل
بالعمل تو�شل وهذا ،اأر�شك قرار اإى عر�شك من ،باطل دونك من عبد ما وكل
على ال�شالح بالعمل التو�شل اأن��واع اأعظم وهذا ،شبحانه� به اإمانه وهو ال�شالح
قبلللو�شائلًتقدمااا�شتعاذةشوؤال�علىبالوحدانيةااإقرار«تقدموي،ااإطاق

امطالب،منباباإياكنعبد،واإياكن�شتعن«.)3(
و�شفاته ،تعاى بنعوته التو�شات هذه كرة ،اه رعاك يا عليك يخفى وا
جليةوا�شحةدالةيدل،ال�شرورهذهمناا�شتعاذةقبلوباإمانه،ووحدانيته،العلية
،ااأحوالمنحالاأييربهعنلهغنىاالعبدواأن،خطورتهاو�شدة،عظمهاعلى

ومنذلك�شدةحاجتهاإليهتعاىيالع�شمةمنها.
،النف�سوهيال�شرم�شدريباأحدباا�شتعاذةبداأ:»نف�شيشر�منبكاأعوذ«قوله
:تعاىقالكما،الكثرةوااآثاموالذنوب،القبيحةال�شيئةااأعماليولدشرها�فاإن

.)47/(3�(0(/7(جريرابنتف�شر)((
)(88/7(الفاحندليل(((

.)79/8(التنوير)3(
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تكونوقد.)يو�شف({                                   }
وهوال�شيطانشر�مناا�شتعاذةقبلالنف�سشر�مناا�شتعاذةتقدمياحكمة
،وف�شادهاشرها�يال�شبب وهو،النف�س مناأ�شد وحاربته،كيدهواأن،ااأخطر

الذيين�شاأمنو�شو�شته،منبابالرقيمنااأدنىاإىااأعلىيال�شر.))(
،واأ�شوله ،ال�شر منبعي ث��اي من ا�شتعاذة :»و���ش��رك��ه ال�شيطان و���ش��ر« وقوله
يالباطلوتهييج،والذنوبامعا�شيفعلبتحريك،واإ�شاله،واإغوائه،وو�شو�شته
يال�شببفهو،الفانيةبالدنياوالتغرير،الكاذبةبااأمايوالوعد،والقلبالنف�س

اإ�شالاأكرالعامن،وظهورالف�شادوال�شربكلاأنواعهيكلحن.
ال�شنبفتحويروى،تعاىباهااإ�شراكمناإليهيَْدعوما«:»ْركه وقوله»و�شِ

والراء»و�َشَركه«اأيحباله،وم�شائده))(،وكااللفظنحقفهويدعواإىااأمرين.
مننتيجةوهذه،ًشوءا�نف�شيعلىاأجر:اأي:»شوءًا�نف�شيعلىاأقرفواأن«:قوله

نتائجال�شرعائدةعلىنف�سااإن�شان.
وهذا،ام�شلمنمنغريعلىبال�شوءاأتعدىاأن:»م�شلماإىاأجرهاأو«:وقوله

نتيجةاأخرىمننتائجال�شرال�شيئةاإىام�شلمن.
منوا�شتعاذ،وال�شيطانالنف�س :وهماومنبعهما،ال�شر م�شدريمنفا�شتعاذ
الدعاءهذافجمع،ام�شلماأخيهعلىاأو،النف�سعلى:وهما،ونهايتهما،ال�شرنتائج

م�شادرال�شر،وموارده،ياأوجزلفظه،واأخ�شره،واأجمعه،واأبينه.)3(
يااإن�شانمتقلبوهي،الثاثةااأوقاتهذهيبكراأبيل�شاحبه اأمرهوي
منهمااا�شتعاذةيامداومةينبغياأنهعلىفدل،البتةعنهاينفكا،واأوقاتهحياته

ل�شدةخطرهما.

))(في�صالقدير))5((/4بت�شرف.
))(كماتقدميامعنىاللغوي.

.)(09/((الفوائدبدائعانظر)3(
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معاٍنمنت�شمنهماوا�شتح�شر،العظيمالدعاءهذاعلىاهرعاكفاحر�س

ودااتجليلة،حتىيعظمرجاوؤك،وي�شتجابدعاوؤك.
s s s s s

شاعة�ومن،ال�شوءليلةومن،ال�شوءيوممنبكاأعوذاإياللهم«)66(
ال�شوء،ومن�شاحبال�شوء،ومنجارال�شوءيدارامقامة«.

كانيقول:.............))( النبياأنڤاجهنيعامربنعقبةعن

ال�شرح:

يكونيوممنتعاىباها�شتعاذة:»ال�شوءيوممنبكاأع��وذاإياللهم«:قوله
بعدالغفلةفيهتكوناأوالباءونزولام�شائبفيهوتكون،وال�شروالفح�سالقبحفيه
)3(ااآخرةاأياممنكذلكويحتملالدنيااأياممنالنفو�ستكرههماوكل،)((امعرفة
،وامعنوية اح�شية والهلكات ال�شرور جميع من جامعة ا�شتعاذة فهذه :وباجملة

ال�شرعيةوامعا�شية،التيتقعياليوم.
اأكرالليليال�شروقوعاأن،العامعلىاخا�سعطف:»ال�شوءليلةومن«:قوله

واأ�شدخفائه،اأي:واأعوذبكمنليلة،ينزلاأويكونفيها�شر،و�شوء،وباء.
حفظاإىاافتقارل�شدة،تخ�شي�سبعدتخ�شي�س:»ال�شوءشاعة�ومن«:قوله
اأنه،األفاظهوتكثرالدعاءب�شطمنوهذا.وامقام،والزمان،ااأحوالكليلهاه
،ااإراداتمنتهىوهذا،منهوقربه،لربهعبوديتهزادتالداعيبهاأطالكلما،عبودية

وغاياتااأمنيات.
،شاح�فيهلي�سالذيال�شرشاحب�منبكواأ�شتجر:»ال�شوءشاحب�ومن«:قوله

        }:تعاىقالكما،وااآخرةالدنيايوهاكشر�فيهام�شاحبتهفاإن

ال�شحيحةال�شل�شلةيالألبايوح�شنه،)8(0(برقم)(94/(7(الكبريالطراياأخرجه)((
.)((99(اجامعشحيح�وي،)(443(

.)(39/((القديرفي�ص)((
.)(56/3(التنوير)3(
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})الفرقان(.                            

ياأمراالذي،مازمواأذاهدائمشره�اأن«:»امقامةداريال�شوءجارومن«:قوله
جاروي�شمل،اجارحقمعرفةمنهاوالتي،نواهيهعنينتهيواتعاىاهباأوامر
ال�شوءجارجنبينبغياأنهاإىاإماءوفيه،امازموال�شديقواخادمالزوجة:امقام

والتباعدباانتقالعنهاإنوجداإىذلك�شبيًا«.))(
ال�شوءجارمنبكاأعوذاإياللهم«:قالاأنه النبيعناأخرىروايةيوجاء
يال�شوءجارمناا�شتعاذةعلةبيانفيه)((»يتحولالباديةجارفاإنامقامةداري
،حملهامكنق�شرةفمدته،الباديةجاربخاف«يتحولواثابتفاإنهامقامدار

فايعظمال�شررفيه«.)3)
الفوائد:

حاللربهمعاناتهوتف�شيل،دعوتهشبب�يذكراأنللداعيي�شتحباأنهبيانفيه
واحتياجهوفقرهفاقتهالعبدواإظهار،تعاىلهواحزنوالهمال�شكوىوبث،الدعاء
هوشيء�كللهوي�شكواإليهيلجاأمناأحقفاإن،ولبُهاالعبادةروحهوالذيربهاإى
عليهيعقوبعنذكركما،عزوجلاهعبادخرداأبهوهذافاإن،وجلعزربنا

                          } :قال ال�شام
وت�شمن،)4(»فارقهًشرعا�يذممارفقتهاأحدمنوجداإذاام�شافرو»اأن،)يو�شف({
،الناراأهلمنجارهكمامناأنالناردخولمنتعاىباهاا�شتعاذةالدعاءهذا

دلعلىاأنههونف�شهمناأهلها،عياذاًباهتعاىواهاأعلم«.)5(
s s s s s

.(( ين 5) ا ))) أوراد ا

.)86(امفردالأدبشحيح�)((
)(63(الذاكريناأوراد)3(

.)(63(ال�شابقام�شدر)4(
.)(45/((للعواي�شةامفردالأدبشرح�)5(
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ُكل ،علَي واخلف ،فيه ل وب��ارك ،رزقتني ما ق�ِن�عني اللهم« )67(

غائبٍةلبخر«.
يدعو،يقول:......................))( اهر�شولكان:قال،عنهمااهر�شيعبا�صابنعن

ال�شرح:

بالعبوديةالقياميمهمةومقا�شد،جليلةمطالبتت�شمنامباركةالدعوةهذه
لربالرية،منذلك:

(القناعة. اأ
ب(والر�شابالق�شاءوالقدر.

ج�(والتفوي�س
د(والتوكل.

ه�(وقوةالرجاء.
و(وح�شنالظنباهتعاى.

مناآتيتني ماتر�ِشنياأن اأ�شاألك اإياللهم:»رزقتنيماقنعنياللهم«:قوله
ال�شدر من�شرح ،برزقك ًرا�شيا واجعلني ،ال�شوؤال عن به اأ�شتغني ما ،الكفاف

والبال.
من،ًدائما ًوخرا،ًناميا واجعله،رزقييوزدي:اأي :»فيهلوب��ارك«:قوله

احالالطيب.
اأو،ًحا�شراًعو�شايجعلاأن«واأ�شاألك:»بخرلغائبةُكلعلَيواخلف«:قوله
اأو،ولٍداأو،مالمنعنيغابماشواء�»اإدراكهمناأمكنااأو،وفاتعليغابعّما

اأيغائبةمنااأقدار،وعواقبااأمور،حتىيعوداإَيباخر«))(العاجلاأوااآجل.
،)(4((برقمالكبرالدعواتيوالبيهقي،)5(0/((الذهبيووافقهو�شححهاحاكماأخرجه)((

.)383/4(الربانيةالفتوحاتيكماحجرابناحافظوح�شنه
.)(4((الذاكرينوحفة.)33/((ال�شمداهف�شل)((
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الفوائد:

،الدوامعلىالناميامباركاحالالرزقتعاىاهشوؤال�الدعوةهذهت�شمنت
علىفاتماكلعلىواخلف،شبحانه�اهمنياأتيمابكلوالر�شىالقناعةمع
يكونباأن،وااآخرة،والدنيا،الديناأموري،ااأمورعواقبومن،ااأقدارمنالعبد
ماعلىواح�شرةوالندامةباحزنين�شغلاحتىذلكتعاىاهشاأل�،منهًخرا

فاته،فيفوتعليهاخرالكثر.
s s s s s

ععلَييذاتي،وباركليرزقي«. ّ ))68»اللهماأ�شلحلديني،وو�شِ
فتو�شاأو�شلىثمقال:................))( النبياأتيت:قالڤمو�شىاأبيعن

امفردات:

ذاتي:الذات:عبارةعنعنال�شيء،اأي:نف�سامو�شوف،وحقيقته.))(

ال�شرح:

علىال�شرعيةامطالباأجلاأنه،امطلبهذاقدم:»دينيلاأ�شلحاللهم«:قوله
،فيهماشر�كلمنوع�شم،ومعاده،معا�شهيوفلحفاز،دينهشلح�منفاإن،ااإطاق
على،ال�شحيحوااعتقاد،الرا�شخااإماناإىيوفقاأن:يت�شمنالدينشاح�و�شوؤال
،ام�شطفىهديعلىال�شروكذلك،امن�شورةالطائفة،واجماعةال�شنةاأهلمنهج
،وحده تعاى ه ًاإخا�شا ،وفروعه ،اأ�شوله ،الدين م�شائل كل ي ،الهدى واأئمة

وامتابعةما�شرعهاه،ور�شوله.
،الفعليةالذاتيةال�شعةب�شفةتعاىاهاإىتو�شل:»ذاتييعلَيع ّ قوله:»وو�شِ
ااإمانبنوروات�شاعه،شدري�ب�شرحيو�ِشع:اأي،)الوا�شع(الكرما�شمهمنام�شتقة
يًمنف�شحاًمن�شرحا،بهاوالعملتعاىاهاأحكاموتلقي،النافعوالعلم،واليقن

.)345/3((الأرنوؤوطشعيب�لغرهوح�شنه)(9574(ام�شندياأحمدرواه (((

.)333(وامفردات،)674(امحيطالقامو�ص (((
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،بالقوةَخلْقييعلَيوو�َشع،والت�شليم،بالق�شاءوالر�شا،حنكلياحققبول
فت�شمنت،اخليقةتتمناهاالتياحميدةال�شفاتوكل،والوقار،اح�شنوال�شمت
الدينية ،والباطنة الظاهرة ،وامعنوية اح�شَية امطالب كل امباركة الدعوة هذه

والدنيوية،وهذامنجوامعالكلمماايخفى.
قوله:»وباركليرزقي«:اأي:بالنماءوالزيادةوالثباتعلىاخرعلىالدوام.

s s s s s
لواأ�شلح،عنطرفةنف�شياإىتكلنيفا،اأرج��و رحمتكاللهَم«)69(

�شاأيُكَله،لاإلهاإلاأنت«.
قال:دعواتامكروب:..................................))( النبياأن،ڤبكرةاأبيعن

امفردات:

ياأخذماامرءيدهمما.ف�شكونبالفتحوالكرب،وامحزونامغموماأي:امكروب
بنف�شهويغَمهويُحزنه.))(

والفرقبنالكربواحزن:اأنالكربحزنمع�شدة.)3(

القيامعنًعجزااأو،بكافيتهثقة،اأمرها�شتكفاهاإذا:ًفانافانوكلمن:تكلني
باأمرنف�شه.)4(

ال�شاأن:ااأمر،واحال،واخطب،وجمعه�شوؤون،وامرادهنا؛اإ�شاححاله.)5(

و�شعمنمرة:اأي،عنطرفةمقدار:اأي،الظرفيةعلىمن�شوب:عنطرفة
اجفنعلىاجفن،وهوخرجخرجامبالغة.)6(

وح�شنه،)75/34(الأرنوؤوطو�شعيب،)((3/(5(ام�شندحقيقمتمموح�شنه)(0430(ام�شندياأحمدرواه)((
.)3388(اجامعشحيح�وي،)539(،امفردالأدبشحيح�وي،)5090(داوداأبيشحيح�يالألباي

.)5(6/3(القديرفي�ص)((
.)533(،الطيبالكلمشرح�يالهيبالعلم)3(

.)339(الهيبوالعلم،)(4(8(امحيطالقامو�ص)4(
)(95(الذاكرينحفة)5(

.)97/6(ال�شغراجامعشرح�التنوير)6(
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ال�شرح:

واإخا�س،وتوحيد،اإمانمن،جالكلماتاحديثيالواردةالكلماتهذه
اأن لاأنام اإع��ام هذا وي ،و�شغره كبره ،كله ال�شرك عن والبعد ،وجل عز ه
وعدم،وجلعزاهتوحيدالكربمعالدواءاأناإماءالعظامالكلماتبهذهااإتيان«
الف�شلمنونال،الكربعنهفرج،ام�شربهذالهشفا�فمن،اأ�شًاشواه�اإىالنظر

ااأ�شنىمااأحب«.))(
الذي،العظيمااأمربهذاوي�شغلوااإخا�سبالتوحيديعمرعندماالقلبفاإن
،ال�شدائدعنهوتزول،الُكرباتعنهتذهب،ااإطاقعلىواأجلهاااأموراأعظمهو

والغموم،خا�شةاإذافهمتامعاي،وُعملبامقا�شد.
يفنادى}:قولهعنداإا،الكرباتعنهاهاأزالماال�شامعليهيون�سفاإن
األ«: قال،(ااأنبياء){الظامنمنكنتاإيشبحانك�اأنتاإلاإلهلاأنالظلمات
عنه؟ُيفرجبهدعا،الدنيابايامنباءاأو،كْرٌبمنكمبرجلنزلاإذاب�شيءاأخركم

فقيلله:بلى،فقال:دعاُءذيالنون«.))(
:»دعواتامكروب«:اأي:الدعواتالنافعة،امزيلةللمكروبامغموم.)3( :وقوله

،ااخت�شا�سعلىدالة»اأرجو«الفعلتاأخري:»اأرجورحمتكاللهم«:قوله
وتخ�شي�س،شواك�اأحدمننرجوهافا،)4(الرحمةبرجاء،وحدكنخ�شك:اأي

     }:تعاىقالشيء�كلو�شعتاأنها،الرحمةب�شفةال�شوؤال
{                         
ومنها ،العظيم الكون هذا ي،وذرة جزءكل و�شعت تعاى فرحمته .(ااأع���راف)

عبيده،وخا�شةامغمومناموحدينله�شبحانه.
اإى وااحتياج ،اافتقار شدة� فيه :»عنطرفةنف�شي اإى تكلني فا« :قوله

.)33(/4(الفاحندليل)((
.)(43/4(ال�شحيحةال�شل�شلةيالألبايشححه�)((

.)5(6/3(القديرفي�ص)3(
.)339(الهيبالعلم)4(
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،شوؤونه�منشاأن�كلي،عنطرفةربهعنلهغنىاواأنه،وجلعزوخالقهمواه
تكلنيا:يعني،(واحدةحظةوا:اأي)امبالغةخرجخارج«»عنطرفة«:وقوله
حريكوهو«،ًح�شيامثًاذلكيشرب�)((»ااأحوالمنحالةياأ�شًانف�شياإى
)((.»ذلكمناأقلاأو،الواحدةللمرةالطرفردمقدارفامراد،نظرتاإذا ااأجفان

وهذايغايةامبالغة.
،و�شوؤونه،اأحوالهكلي�شلحاأنتعاىاهشوؤال�فيه:»كلهشاأي�لواأ�شلح«:قوله
)3(ماتهوبعد،حياتهيجوانبهمنجانبوكل،جزئياتهمنجزئيةكليواأموره
يتناولال�شاأنشاح�اأن،الكلمجوامعمنوهذا،العمومشيغ�من»كله«قولهدَلكما

جميعاأمورالدنياوااآخرة،واإذا�شلحال�شاأنكله،ميبقللهمطريق.)4(
واإ�شهاد ،واإذع��ان ،اإق��رار »اأنت اإل اإل��ه ل« كامباأعظم ،ختامباأح�شن ختمثم
ويزيل،امكروبينفعاإماالدعاءاأناإىاإ�شارةفيه«،تعاىهاحَقةبالوحدانية
مع،واجالبالتوحيدتعاىهشهد�ومن،شهود�ح�شورمعكاناإذا،وكربههمه
ورفع،والرحمةالدنيايعنهالكرببزوالحريفهو،البالوح�شورالهمةجمع

الدرجاتيالعقبى«.)5(
الفوائد:

.تعليمهاعلىيحر�سواأنونهارهليلهياجليلةااأدعيةيازماأنللداعيينبغي
شفته�اأثروهي:خلوقةرحمة�ب.تعاىلهشفة��اأ:نوعانتعاىاهرحمةاإن
العبوديةكمالمنواأنهالطلبتعظيماأهمية.ب�شفتهاإاال�شوؤاليجوزفا،تعاى
مقت�شاهبالقيامالتوحيدالكرباتتفريجاأ�شباباأعظممناأن.لاإجابةامقت�شي

ياجنان،وااأركان،والنطقبهيالل�شان»لاإلهاإلاأنت«.
s s s s s

))(ام�شدرال�شابق.
.)(95/((الربانيةالفتوحات)((

.)(95(الذاكرينحفة)3(
.)(04(والتحفة،)97/6(التنوير)4(

.)5(6/3(القديرفي�ص)5(
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منواأجري،قلبيَغْيَظواأذهب،ذنبيلاغفر،حَمٍدرَباللهم«)70(
ُم�شاتالفنمااأحييتنا«.

ثمباأنفها النبيَع�َرَكغ�شبتاإذا ،عنهااهر�شيعائ�شةكانت:قالبكراأبيبنحمدعن

بهااأدعودعوةتعلمنياأل،اهر�شوليا:قالتاأنهاعنهااهر�شيشلمة�اأموعن...:قول!عوي�صيا:يقول
لنف�شي؟قال:بلىقول:..............))(

امفردات:

ياعوي�ص:ت�شغرا�شمهاتلطفاًمعها.))(

فورانمنااإن�شانيجدهاالتياحرارةوهو،الغ�شباأ�شد:الغيظ:قلبيغيظ
دمقلبه.)3(

ال�شرح:

�وب )ب���)ااأل��وه��ي��ة تو�شٌل ،عظيمن تو�شلن ب��ن جامع ام��ب��ارك ال��دع��اء ه��ذا
،الدنيوية ال�شرور اأ�شد من ال�شامة طلب ي جليلة عظيمة ومطالب ،)الربوبية(
،امنا�شبةغايةيمرتبةوجاءت،واُخلُقية،والعملية،العلمية،وااأخروية،والدينية

لزوجنمناأزواجهر�شياهعنهماكماتقدم. علمهاولهذا
تو�شلوهو،ال�شرعيةالتو�شاتاأَجِلمنتو�شلفيه:»حمدرَباللهم«:قوله
وهو، حمدلنبيهتعاىبربوبيتهوتو�شل،الكمالشفات�لكلاجامعةبااألوهية
عظمعلىيدل،لنبيهربوبيته:ذلكجملةومن،ومليكهشيء�كلربوتعاىشبحانه�
ح�شوليلاإجابةاأقرب لنبيهتعاىبربيتهالتو�شلواأن،تعاىربهعندشاأنه�

امطلوب،واإعطاءاماأمول.

واأخرجه،)(66/(8(الزيناأحمدحمزةام�شندحقيقمتمموح�شنه،)(6455(ام�شندياأحمدرواه)((
يباإ�شنادهع�شاكروابن،)(50/((الهالشليم�وح�شنه،)456(برقموالليلةاليومعمليال�شنيابن
ي الهيثمي اإ�شناده وح�شن ،)85( »ح�شن شحيح� حديث« وقال ،)اموؤمنن اأمهات مناقب ي الأربعن(

.)(76/(0(الزوائدجمع
.)(78/3(الربانيةالفتوحات)((

.)6(9(امفردات)3(
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ثمبداأي�شوؤالاهتعاىال�شامةمناأ�شدال�شرورال�شرعيةفقال:

عنامجاوزةتعاىاهمنطلبوهوامطالبواأهماأولهذا:»لاغفراللهم«
،وال�شنةالكتاباأدعيةيغالباجليلامطلبوهذا،عليهاالعقابوترك،الذنوب
ال�شمومك�شرر،بالقلبام�شرةامذمومةالقبيحةااآثارمنلهاوامعا�شيالذنوب«اأن
اإا،وداءشرور�وااآخرةالدنيايوهل،ال�شرريدرجاتهااختافعلى،ااأبداني
الذي،ال�شيطانحبائليااإن�شانيوقعالذنب«واأن،)((»وامعا�شي؟الذنوبو�شببه
كانولهذا،وهوىشر�لكلشبب�هوالذي)((.»الغ�شبعلىويبعث،بااأذىيو�شو�س

يتقدمهاأوىمنغرهمنامطالبال�ُشنى.
ثم�شرعي�شوؤالاهتعاىال�شامةمناأخطرال�شرورالباطنة،فقال:

القلب دمغليانمن�شاأهيكونالذي ،غ�شبهاأ�شد« :اأي :»قلبيغيظواأذه��ب«
وفورانه،اأمريعر�سعلىخافامراد«.)3(

للقلب متعب ،للنف�س منهك اأنه ،القلب يالغيظ يذهب اأن تعاى اهشاأل�
،والبغ�شاء،والكراهية،احقدمنامذمومةاخ�شالاأ�شواأمنهيتولدفقد،واج�شد
شوء�اإىفيف�شي،واانتقام،والفجورالتعديمنالقبيحةااأفعالاأ�شدكذلكويورد
عندالنف�ساإم�شاك اإى،اموؤمننعبادهاحكيمال�شارعدعاولهذا،واماآل،احال

اعراءالغيظ،ورغبفيه،ووعدهعليهاجزاءاجليل.

                   }:تعاىقال
}(اآلعمران).         

روؤو�صعلىعزوجلاهدعاهينفذهاأنعلىقادروهوغيظًاكظممن«: وقال
اخائقيومالقيامة،حتىيخرهمناحورالعنما�شاء«)4(.

.)60(الكاياجواب)((
.)(78/3(الربانيةالفتوحات)((

))3ام�شدرال�شابق.
.)394((الرمذيشحيح�وي)7774(داوداأبيشحيح�يالألبايح�شنه)4(
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ومع�شات ،مهلكات من ا�شتعاذة فيه :»ال��ف��ن م�شاتمنواأج���ري« :قوله
شدتها�منت�شيعالتي،الهاكاإىوامف�شية،احرةياموقعة،ال�شديدةالفن
منوال�شامةالنجاةاا�شتعاذةهذهفت�شمنت،ااآخرويةوالدار،والدنيا،الدين

الوقوعبها.

،النف�س وهما ،ومنبعه ،ال�شر اأ�شل من اا�شتعاذة الدعوات هذه وت�شمنت
:ذلكجملةومن،الدارهذهيوباء،شر�كلشبب�هوالذي،ال�شيطانوكذلك
،ال�شبهاتمناأنواعهجميعمن،للباطلوحري�شه،واإغوائه،واإف�شاده،القلبغيظ

وال�شهوات.

الفوائد:

منالغ�شباأن:وحكمته،باأنفهويعرك،غ�شبهيزيلماالغ�شبانيلقناأنهفيه
�شفاتالذم،فم�شحااأنفينا�شباإذالهابعركها.))(

،واآثارهالغ�شبكفيااأ�شباباأعظممناجليلالدعاءهذامازمةواأن
لنبينا كربوبيته ،اخا�شة بربوبيته تعاى اه اإى التو�شل للداعي ي�شرع اأنه
كما،امغفرةتعاىاهشوؤال�دعواتهُجّليكوناأن للداعيينبغي، حمد
م�شائلاأنعلىوكذلك،وااهتمامااعتناءعلىيدلالتقدماأن،التقدمدل
دعاء يكما ،امعا�شية ااأم��ور من ال�شوؤال يااأوى هي ،وااأخروية الدينية
:فقالشرعية�ال�شرعيةامطالباأهميشوؤاله�قدمحيث:ال�شامعليهشليمان�
لملكًالوهب}:فقالدنيويمطلبيشوؤاله�:ثنىثم{ذنبيلاغفررب}

.(35:س�){بعديمنلأحدينبغي

s s s s s

.)4(8�4(7/8(التنوير)((
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)))7»اللهماآتنياأف�شلماُتوتيعبادكال�شاحن«

اإىانتهىحنفقال،بناي�شلي اهور�شولال�شاةاإىجاءرجًااأن،ڤشعد�بنعامرعن
)((..............:قالال�شف

ُيعقراإذًا«:قالاهر�شوليااأنا:الرجلقالاآنفًا؟امتكلممن:قالشاته� اهر�شولق�شىفلما

جواُدكوت�شت�شهدي�شبيلاه«.

ال�شرح:

منال�شاحن يُعطي مااأف�شل يُعطيه اأن ،عزوجلاهڤال�شحابي شاأل�
بح�شوله فاأعلمه،همتهوعلوتفكرهح�شنمنوهذا،العظيموااأجرالثواب
وت�شت�شهدج��وادكُيعقراإذًا«: فقالاجناناأعلىامورثةااعمالاأف�شلعلى
ياقال:ڤجابرفعنوفار�شهاجواديقتلاأناجهاداأف�شلوهذا»اهشبيل�ي

ر�شولاه،اأياجهاداأف�شل؟قال:»اأنيُعقرجواُدك،ويُهراقدمك«.))(
الفوائد:

دلكماوالرغبةال�شوؤالي،الهمةتعظيماأهميةعلىامباركالدعاءهذادل
الداعي ظنح�شنعلىيدلاأنه ،»اأخ��ر« التف�شيل ا�شم »اأف�شل« قولذلكعلى
،عزوجلربهو�شفاتاأ�شماءحقيقهيوكذلك،وقدرته،وقربه،وجودهبكرمه،بربه
،اجناناأعلىامورثة،ااأعمالواأكملاأف�شل تعاىاهي�شاألاأن للداعيفي�شرع
اأف�شلاأهلهايعطيشبحانه�اهواأن،واأهلهاال�شهادةمنزلةعظمعلىدالةوفيه

واأعلىامنازل.
s s s s s

حققوح�شنه)93(والليلةاليومعمليالن�شائيواأخرجه،الذهبيووافقه،و�شححه)748(احاكمرواه)((
.)378/((الأفكارنتائجيحجرابنوح�شنه،ح�شنباإ�شناد)49((الدعاءيوالطراي،)(80ص�(الكتاب

.)(365(والرهيبالرغيبشحيح�)((
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)))7»اللهمارزقنيال�شهادةي�شبيلك«.
منازلاهبلغه،ب�شدٍقال�شهادةتعاىاهشاأل�من«:قال اهر�شولاأن،ڤحنيفبنشهل�عن

ال�شهداءواإنماتعلىفرا�شه«.))(
ويلفظاآخر:»منطلبال�شهادة�شادقًا،اأعطيهاولومت�شبه«.))(

ال�شرح:
ال�شهادة اه ش��األ��� م��ن« :بقوله  النبي اإخبار ي جاء اجليل الدعاء هذا

ب�شدق،بلغهاهمنازلال�شهداءواإنماتعلىفرا�شه«.
ويلفظاآخر:»منطلبال�شهادة�شادقًااأعطيهاولومت�شبه«.)3(

:»ب�شدق«:قيدال�شوؤالبهذاامطلباجليل. قوله

اأنههواأ�شا�سقبولااأعمال،ومعيار�شحةالنيةمنااأقوال،وااأعمال،وااأخاق.
تباركاهجازاه:اأي:»فرا�شهعلىماتواإن،ال�شهداءمنازلاهبلغه«:وقوله
واإن،لل�شهداءالعامنازل،واإخا�شهانيتهشدق�على،ونعمهمنهتف�شًاوتعاى

ماتعلىفرا�شه،اأوعلىاأيحالماتفيها.
قالالنوويرحمهاه:»فيها�شتحباب�شوؤالال�شهادة،وا�شتحبابنيةاخر«.)4(

نيتهشدق�علىالعبديعطياأنه،وف�شله،تعاىاهكرمشعة�علىدليلهذاوي
الكتابيذلكواأدلة،يعملهامواإن،العاامنازل،الرجاءوقوة،الدعاءح�شنمع
ااأعمال طلب ي وي�شلحها ،نيته يح�شن اأن للعبد فينبغي ،لها ح�شر ا وال�شنة
اهشبيل�يال�شهادةمعنى بّنوقد،يفعلهامكانواإن،يعطيهاحتىاجليلة

تعاى:بقوله:»منقاتللتكونكلمةاههيالعليافهو�شبيلاه«.)5(

.)(909(م�شلمرواه)((
.)(908(م�شلم)((
))3تقدمتخريجه.

.)64/7(م�شلمشحيح�شرح�)4(
.)(904(وم�شلم،)((3(البخاري)5(
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جلربناكتاببّنوقد،ظاهرةمبالغة،اجمعب�شيغة:»ال�شهداءمنازل«:وقوله
قال،ال�شديقية درجةبعدواإنها ،ال�شهداء منزلةعظمااآيات منكثريجاله

                           }:تعاى
اأعطي فقد اأعطيها من ،(الن�شاء) {            

                  }:وتعاى شبحانه� قال،كله وال�شبق اخر
                                
                                            

.(169:عمراناآل){                 
اأحدمنما«: قال:فمنها،ال�شهداءف�شلبذكرحافلة ام�شطفىو�شنة
،ال�شهيداإلشيء�منالأر�صعلىمالهواإن،الدنيااإىيرجعاأنُيحباجنةيدخل

فاإنهيتمنىاأنيرجعاإىالدنيافيقتلع�شرمرات،مايرىمنالكرامة«.
ويرواية:»مايرىمنف�شلال�شهادة«.))(

بنما،اهشبيل�يللمجاهديناهاأعدهادرجةمائةاجنةياإن«: وقوله
الدرجتنكمابنال�شماءوالأر�ص...«.))(

بنعمرالفاروقدعاءاأكركان،اأهلهامنازلوعلو،ال�شهادةشاأن�عظمكانفلما
)3(ُجلكان«:قالعنهمااهر�شيعمربنعبداهفعن،لهاعنهاهر�شياخطاب

دعاءعمر«اللهمارزقنيال�شهادةي�شبيلك«.

،شبيلك�يشهادة�ارزقنياللهم«:قالعمراأن،عنهااهر�شيحف�شةوعن
اهبهياأتيني:قالهذا؟يكوناأنى«:حف�شةفقالت،»ر�شولكبلديموتيواجعل

اإن�شاءاه«.)4(
.)(877(م�شلم،)(8(7(البخاري)((

.)(790(البخاري)((
))3اأيمعظمدعائه.

.(890برقم)والن�شاءللرجالوال�شهادةباجهادالدعاءباب(البخاريشحيح�انظر)4(
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اهر�شيعمرشدق�ما،الهدىعلىخطاكو�شدد،تعاىاهرعاكفانظر
اأح�شنمنيخيباالذي،الكرمبربهالظنواأح�شن،شوؤاله�يتعاىاهمععنه
،عادةذلكح�شولخافمعمنىمااأعطاه،و�شوؤالهدعائهيو�شدق،بهالظن

ولهذاقالتحف�شةر�شياهعنها»اأنىيكونهذا«؟
الفوائد:

،لعذرلهيتموم،اخراأفعالمنًشيئا�نوىمناأنعلى«اجليلالدعاءهذادل
اإىالتوجهوح�شن،النيةشدق�اأهميةعلىدالةوفيه،)((»عملهمنمنزلةيكون
،ااأعمالاأجليعطيشبحانه�اأنه،اليقنوكمال،ظنح�شنمع،بالدعاءتعاىاه
امهمةااأمورال�شوؤاليويعظميكراأنللداعيينبغيولهذا،العاامطالبواأكمل
،بدونهاواإما،اأ�شبابهااإىبالتوفيقاإما،شاأل�مايعطيهاأنتعاىاهفع�شىاجليلة

مح�سف�شلهوكرمه،الذيايحدوايح�شى.
s s s s s

ِبَكِمَنالَناِر«(َثَاَثَمَراٍت). َنَةَواأَ�ْشَتِجْرُ اإِياأَ�ْشاأَُلَكاْجَ ))73»الَلُهَمّ
اللهم،اجنةقالت،مراتثاثاجنةاهشاأل�من«: اهر�شولقال:قالڤمالكبناأن�صعن

اأدخلهاجنة،ومنا�شتجارمنالنارثاثمرات،قالتالنار:اللهماأجرهمنالنار«.))(

ال�شرح:

اأ�شد من واا�شتعاذة ،مرغوب اأج��ل شوؤال� م�شمونه ي اجليل الدعاء هذا
مرهوب،مننالذلكحازعلىاأ�شمىموعود،يداراخلود.

،ورغبة ،نية وح�شن ،ويقن ،ب�شدق دخولها :اأي :»اجنةاهشاأل� م��ن« :قوله
واإحاح.)3(

اه اإن حيث،لل�شائل تعظيم فيه :»اج��ن��ةاأدخ��ل��ه اللهم :اجنةقالت« :قوله
منوهذا،جمادوهي،بذكرهالنطقعلىوالقدرة،احياةالدارلهذهيخلقتعاى

.)303/(0(التنوير)((
.)4340(ماجةابنو�شحيح،)(75((الرمذيشحيح�يالألبايشححه�)((

.)(44/6(القديرفي�ص)3(
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ي،ي�شاءوكيف،شاء�ومتى،ي�شاءماشيء�يعجزهاواأنه،العامنربقدرةكمال
ااأولنشيد�عهديوالطعام،بالت�شبيحاح�شىاأنطقكما،وااأر�شنال�شموات
ت�شبيحن�شمعكناولقد...«:عنهاهر�شيم�شعودابنقوليكما، وااآخرين

. النبيعهدعلىاأي،)((»يوؤكلوهوالطعام
اإنبهاعليهوتف�شل،الداخلناأعمالوفقه:اأي:»اجنةادخلهاللهم«وقولها«

ق�شرعملهعنها،قوله:(ثاثمرات):ظاهره،ولومرةيعمره«))(.
قوله:»ومنا�شتجارمنالنار«احديث:ك�شابقه.

،)3(حقيقتهعلىهو،الناراإنطاقاأو،اجنةاإنطاقياأن،هنايعلماأنوينبغي
،الثاثةوهوامذكوربالعدداأتىاإذاالنارمنُجرهاأنخالقهامنتطلبحيث
النطقعلىالقدرةاجماداتلهذهاهجعليم�شروطالعددبهذاالتقيدفاإن
،الدعاءيااإحاحدرجاتاأقلهوثاثةبالعددوالتقيد،لهاتعاىاهباإنطاق
،غ�شبهشبقت�رحمتهاأن.اأعلمشبحانه�واه،النارعلىاجنةشوؤال�تقدموي
منهيالتي،بيانهشبق�كماامخلوقةالرحمةوهي،رحمتهمنهياجنةفاإن

.الرحمةشفة�اأثر
s s s s s

،وم�ولهاوليهااأن�ت،زَك�اهام�نخ�ُراأنتوزكها،تقواهانف�شياآتاللهم«)74(
،ت�شبعلنف�ٍصومن،يخ�شعلقلبومن،ينفعلعلممنبكاأعوذاإياللهم

ومندعوٍةلُي�شتجابلها«.
ُيعلمناوياأمرنااأننقول:.....)4( اهر�شولكانمااإلاأعلمكمل:قالالأرقمبنزيدعن

.)3579(البخاري)((
.)(48/(0(التنوير)((

فيجب،منتفيةهناوالقرنية،بقرينةاإلي�شرفول،احقيقةعلىالكاميحملاأن،الأ�شلهوهذا)3(
اهشلى�نبيهوكام،تعاىاهكاموحمل«:عبدالرابنقال،احقيقةوهو،الأ�شلاإىذلكاإرجاع
:ذلكيوالقاعدة،)54(/7(،)6(/5(التمهيد»واحقالدينبذوياأوى،احقيقةعلىو�شلمعليه

.)783/((الرجيحقواعديالقاعدةهذهانظر)احقيقةعلىالوحين�شو�صحمليجب(
.)5458(الن�شائيو�شحيح،)(7(((م�شلم)4(
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امفردات:

تعاى اه اأ�شماء من ا�شمان وهما :)و)ام���وى )ال��وي( من :وم��وله��ا وليها
،لاأموروامتوي،وال�شيد،والنا�شر،وامحب،القربعلى:يداناللذان ،اح�شنى
وله،امقاديروت�شريف،والتدبرباملكاخائقلكلالعامةالوايةلهتعاىواه

الوايةاخا�شةاأوليائهاموؤمنن.))(
زكاها:اأ�شلالزكاة:النمو،والتزكية:وهيالطهارة،والتنقية.))(

ال�شرح:

بكلاحديثاألفاظنقلعلىاأجمعنعليهماهر�شوانال�شحابةحر�سفيه
علىجليةدالة،نق�شانوا،زي��ادة دون النبي منشمعوها�كما،واأمانة دقة

عدالتهمو�شدقهميالقول،والنقل،وااإخبار.
ت�شمنهذاالدعاءامباركعلىاثنيع�شرةمطلباًمهماً،�شتةتقدمالكامعليها.

،النف�ستقوىيعطيهاأنتعاىاهمنطلبفيه:»تقواهانف�شياآتاللهم«:قوله
باأنيحرزهاعنمتابعةالهوى،وارتكابالفجور،والفواح�سوالردى.

،عظيموذنب،عيبكلمن،ذميمخلقكلمننف�شيطِهر:اأي:»وزكها«:قوله
القادراأنك،اأنتاإالهامزكيا:اأي،قبلهماكالتعليل:»زكاهامنخراأنت«:اأنك

وحدكعلىذلك،وغركاقدرةلهاألبتة.
،طاهرةفت�شبح،النفو�ستُّطهرفاإنك،تقّية،نقيةجعلهايامنفرداأنت:وامعنى
و�شعة،وم�شيئتك،حكمتكمقت�شى)3(ااإمانيكاملة،زاكية،بالطاعةعاملة،طيبة

علمكمنا�شتحقذلك.
من:اختاميتذييلباأح�شنشوؤاله�ذلللنف�شهالتزكيةتعاىربهشاأل�اأنوبعد

))(�شياأتيمعناهاعندال�شرح.
.)(((الوا�شحواحق،)3(((اهاأ�شماءوا�شتقاق،)885،380(امفردات)((

.)(53/3(الربانيةوالفتوحات،)4(0(الذاكرينوحفة،)3((/7(الفاحندليل:انظر)3(
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منوبا�شمن،واح�شر،التوكيديفيدالذي»اأنت«الف�شلب�شمر،والتعظيم،الثناء
،العامنوَيتعاىاأنه:ومعناهما:»اموى،الول«:وهما،اح�شنىالكمالاأ�شمائه
اأوليائه :واخا�شة ،والتدبر ،وااإ�شاح ،وال�شيادة ،باملك :العامة الواية وهي
واخا�شةالعامةالوايتانفتحققت،والتمكن،واحفظ،والت�شديد،بالن�شر:اموؤمنن

للموؤمنن،وقدتقدمبيانذلك.
،التقوىاإيتاءواأن،اموجببيانعلىا�شتئنافوهذا«:»ومولهاولُيهااأنت«:فقال
،ومالكها،و�شيدها،وربها،اأمرهاامتويهواأنهكاناإما،فيهاالتزكيةوت�شليح

فلكعليهاالوايتان،اأن�شاأنال�شيدوالنا�شرااعتناءبذلك،واإ�شاحه«.))(
علممناإلهييابكاأ�شتجر:اأي،»ينفعلعلممنبكاأعوذاإياللهم«:قوله
،و�شمعة،رياءمن،اإخا�شيلقلةواأقواياأخاقييبدلوا،اأعلّمهوا،بهاأعملا
ًوباايكوناأنه،منها�شتعاذ،شرعي�اإذنتعلمهييردماأو،اإليهيحتاجاعلماأو

على�شاحبه،وحجةعليه،والعياذباه.
يتاأثرا،لق�شاوته،يخ�شعاقلبمنبكوا�شتعيذ:»يخ�شعلقلبومن«:قوله
،ترهيبمنيرهبوا،ترغيبييرغبوا،بالن�شائحوا،بالزواجروا،بامواعظ
اأمره يوا،وق�شاءهتعاىاهقدرهماي�شكنوا،تعاىاهبذكريطمئنوا
ذايكوناأنللداعيينبغيولهذا،اا�شتعاذةهذهيتدخلااأفرادهذهفكل،ونهيه
واأحب،واأقرب،للقلباأخ�شعاأنه،منهاام�شتعاذامعايمناأمكنماوا�شتح�شاربال

عندالربجلجاله.
العلماأن اإى اإ�شارة »يخ�شعلو»قلب،»ينفعلعلم«مناا�شتعاذةقرنوي
اإى منها في�شري ،الباطنة ااأخ��اق فيهذب ،القلوب ياخ�شوع اأورث ما النافع

ااأفعالالظاهرة.
من اأتيتها ما تقنع وا ،الدنيا حطامجمعمن :»ت�شبع ل نف�ص وم��ن« :قوله
يتزالفا،واحر�سال�شرةمن،فيهامال�شدةامالجمععنتفروا،ف�شلك

.)3((/7(الفاحنودليل،)(78/3(والتنوير،)(53/((القديرفي�ص)((
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دونوالطعام،ااأكلكرة:وهي،النهمةذلكيويدخل،ااآخرةوعقوبة،الدنياتعب
،)((البعيدة بااآمال النف�س تعلق :كذلك ويدخل ،ال�شهوة ح�شوليوامبالغة ،شبع�

وااأمايالزائفة.
،بالداعيل�شوءاأو،اا�شتجابةشروط�لفقدها:»لهاي�شتجابلدعوةومن«:قوله
،واإثمشوء�منفيهامااهيحبهاادعوةاأو،بااإجابةتعاىبربهظنهح�شنلعدماأو
،بابهطرقمنيردا،للدعاءجيبكرمقريبشميع�تعاىاهفاإن،رحموقطيعة

.و�شائليه،داعيهمنوقربه،وجوده،وكرمه،عطائهل�شعة،شبحانه�و�شاأله
والعياذ،وخ�شرخابفقد،دعوتهي�شتجبوم،دعائهياإليهالعبدتوجهفاإذا«
ي�شتدفعوا،منهاإااخري�شتجلباالذيااأبوابخرمنطرداأنه،تعاىباه

ال�شراإابه«))(الذيايغلقبابهاإاعلى�شقي.
s s s s s

))75»اللهمجددالإمانيقلبي«.
،اأحدكمجوفيلَيْخَلْقالإماناإن«: اهر�شولقال:قالڤالعا�صبنعمروبنعبداهعن

كماَيْخَلقالثوب،فا�شاألوااهاأنيجددالإمانيقلوبكم«.)3(

امفردات:
اَخْلق:مناإخاقالثوب،اأي:بلي،وتقطع،وقوله»ليخلق«:اأي:يكاداأنيبلى.)4(

ال�شرح:

،اموؤمننمناأحدعنهي�شتغنىا،جليلومق�شد،عظيممطلبفيهالدعاءهذا
اأنعليهالفاحيومالدين.

القديروفي�ص،)6((/3(الربانيةوالفتوحات،)(53/((القديروفي�ص،)5(/9(النوويشرح�:انظر)((
))4(0بت�شرف.

.)63(/3(الربانيةوالفتوحات،)4(0(الذاكرينوحفة،)3((/7(الفاحندليل)((
،)5(/((الزوائدجمعيالهيثميوح�شنه،الذهبيووافقه،و�شححه،)4/((احاكماأخرجه)3(

.)(585(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�يوالألباي
.)3(3/((القديروفي�ص،)(8((والنهاية،)390(امحيطالقامو�ص)4(
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،مدلواتهعلىوالوقوف ،حنكليشوؤاله� يبه يعتني اأن للداعي فينبغي

ياأمرهللموؤمنن. امر�شلنشيد�عنجاءاأنه،وذلك،ومراميه

اأعمالاأجلي�شلحاأن،العامنرباهشوؤال�فيه:»...اأناهفا�شاألوا«:قوله
منهامت�شمنةاأحاديثعدةياحكيمال�شارعاهتمولهذا،ااإمانوهو،اجنان
الربنظرحلهيوالتي،اج�شديم�شغةاأهماإ�شاحيومطالبشوؤاات�
والعياذ ف�شدت واإن ،كله اج�شد شائر� شلح� شلحت� اإن التي ،وتعاى تبارك
عنجاءتالتيااأدعيةهذهبع�سشرح�يتقدمكما،كلهاج�شدف�شدباه
مقلبيا«.»طاعتكعلىقلوبناشرف�القلوبم�شرفاللهم«: الريةخر
،»قلوبنا يوزينه ،الإم��ان اإلينا حبباللهم« ،»دينكعلىقلبي ثبتالقلوب

وغرذلكمنااأدعية.

علىتدلوالتي،الثقيلةام�شددة»ب�»اإناخراأكد،»ليخلقالإماناإن«:قوله
ام�شاهدبااأمرشبهه�ثم،ويتغر،وي�شعفلينق�سااإماناأن:اأي،والتحقيقالتاأكيد
وحقيقتثبيتيااأهميةغايةيوهذا،يبقىوا،يبلىالذيبالثوب،امح�شو�س
اأن،امح�شو�شةبااأمور،اجليلةامهمةاحقائقوتاأكيد،الذهنياج�شيمةااأمور
،امق�شودوحقيق،الفهميالنف�سياأوقعفاإنهباح�شيةامعنويةااأمثلةشرب�
ي�شتمراالذيبال�شيءااإمان ف�»�شبه،امجاهدةوح�شن،امراقبةامقت�شي

علىهيئته«.))(

وكذلك،ا�شتعمالهكرةاأو،لردائتهاإمايبلىومعلومم�شاهدهوكماالثوبفاإن
،امعا�شي كرة ب�شبب ،ويفر ،وينق�س ،ي�شعف فهو ،ح��ال على يبقى ا ااإم��ان
،والطاعات،ال�شاحاتااأعمالوقلة،وجلعزاهذكرعنوالبعد،وااآثام،والذنوب
اعتقادشحة�علىدليلففيه،وال�شيئاتالذنوباقرافبعد،التوبةجديدوعدم
ااإماناإن:العقيدةكتبيمقررهوكما،امن�شورةالطائفةواجماعةال�شنةاأهل

يزيدوينق�س،يزيدبالطاعات،وينق�سبامعا�شيوال�شيئات.
.)3(3/((القديرفي�ص)((
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ياأنتقدموقد،»قلوبكميالإمانيجدداأناهفا�شاألوا«:فقال اأمرثم
بالدعاء،اأف�شلمنغرهمنااأدعيةالتيمياأمربها.))( اأمره
ففيه:»�شوؤالاهتعاىاأنيعودالقلبجديداً�شافياًنقياً«.))(

،بهاإاكذلكيكونااأنه،ااإمانيالزيادةشبحانه�اهل�شوؤالمت�شمنوهو
،فبالطماأنينة:القلب اأما ،باجوارحوتكون،بالل�شان وتكون،بالقلب تكونوزيادته«
ااأفعالفبكرة:وباجوارح،وجلعزاهاإىامقربةااأقوالفبكرة:الل�شانواأما

امقربةاإىاهتعاى«.)3(
،والتجدد،اا�شتمراريةعلىيدلالذي:»يجدداأن«ام�شارعب�شيغة اأمرهوي
جلاهشوؤال�وكرة،ومازمته،الدعاءبهذاااعتناءينبغياأنهعلىجليةدالةيدل

جالهبه،علىالدوام.
الفوائد:

،ااأعمالشالح�اإىالتوفيقوتعاىتباركاهشوؤال�امباركالدعاءهذات�شمن
يتعاهداأنللعبدينبغي«ولهذا،وااإمان،التوحيدم�شائل:ااإطاقعلىاأجلهاوالتي
من،والتوحيدااإماني�شادماوكذلك،اإليه امقت�شيةبااأ�شباب)4(»وينميهاإمانه
من وغرها ،وال�شاات ،والبدع ،وال�شبهات ،والرياء ،والنفاق ،والكفر ،ال�شرك

الذنوب،وال�شرور،وال�شيئات،التييال�شدور.
،وينميه،ويزيده،ااإمانيجددماواأجلاأعظممناأنواإياكاهرحمنيواعلم
اأنه النبيعن،عنهاهر�شيهريرةاأبيفعن،وااإ�شام،التوحيدكلمةترديد
لقولمناأكروا«:قال،جدده«؟كيفاهر�شولياقالوا«،»اإمانكمجددوا«:قال

اإلهاإلاه«.)5(

))(يالغالب.
.)434/3(التنوير)((

.)3(0/((عثيمنابنللعامةم�شلمشحيح�شرح�)3(
.)3(5(ال�شعديابنتف�شر)4(

انظر،ثقاترجاله:اآخرمو�شعيوقال،جيداأحمداإ�شناد:الهيثميقال،)359/((اأحمداأخرجه)5(
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يااإمانجددعليهاامداومةفاإن،ااإمان:هيال�شريفةالكلمةهذهفجعل«
ينكرهاوا،الب�شائراأهليدركهاًاأ�شرارالهوتفتح،ًيقيناوتزيده،ًنوراوماأه،القلب

اإاكلملحدجائر«.))(
s s s s s

))76»ياوَلالإ�شامواأهله،م�شكنيالإ�شامحتىاألقاكعليه«.
كانيقول:............))( اهر�شولاأن،ڤمالكبناأن�صعن

ويلفظ:....«ثبتنيبهحتىاألقاك«.)3(

ال�شرح:

شوؤال�وهو،الدينيومالنجاةعليه،عظيممطلبفيهاجليلالدعاءهذا
،العامنرباهلقاءحتى،العظيمالدينهذاعلىالثباتوتعاىتباركاه
وتعاى تبارك لربه )4(شوؤاله� يالدوام علىمنهويكريازمه كان ولهذا

لعظم�شاأنه.
الو�شائلباأجلوتعاىتباركاهاإىتو�شلفيه:»واأهلهالإ�شاموّليا«:قوله
تقدم وقد »ال��وّي« شبحانه� با�شمه ،اح�شنى باأ�شمائه التو�شل وهو ااإطاق على
اخائقجميعوهي:العامةالواية:ااأوى،وايتانلُهوتعاىتباركاهاأن:معناه
جميعواإ�شاحتدبروايةوهي،وكافرهمموؤمنهم،وفاجرهمبرهم،وجنهماإن�شهم

             }:وتعاىشبحانه�قال،معا�شهمي،واأحوالهمشوؤونهم�
})ااأنعام(.             

.)8(/(0(،)5(/((الزوائدجمع
.)(6(/5(والتنوير،)345/3(القديرفي�ص)((

العقيدةشرح�يو�شححه،)(476(رقم،)46(/3(ال�شحيحةالأحاديثشل�شلة�يالألبايح�شنه)((
.)45(الطحاوية

.)(8(3(رقم)834/4(ال�شابقام�شدر)3(
))4كماتقدم:اإنفعلام�شارعبعد»كان«يدلعلىكرةالتكراروامداومةعلىذلكالفعل.
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       }:شاأنه�عزقال،باموؤمننتخت�سوهي:اخا�شةالواية:والثانية

تقت�شي العظيمة الواية وهذه ،)752 :البقرة( {           
وايةفهي،الع�شرىويجنبهم،للي�شرىفيي�شرهم،النوراإىالظلماتمناإخراجهم

عناية،وراأفة،ورحمة،وحبة،وتوفيق.))(
اأن،ااإمانهناااإ�شام وي�شمل،عليهثبتني :اأي :»الإ���ش��امم�شكني«:وقوله
فااإ�شام،ااإمانوبنبينهاجمععنداأما،ااإطاقعندااإمانفيهيدخلااإ�شام«
القيام اإى التوفيق ال�شوؤال هذا فت�شمن )((»القلب عملوااإم��ان ،اج��وارح عمل
،وحقوقه،ونواهيه،واأوامره ،وواجباته،اأركانه كليالعظيمالدينهذامقت�شى

  }:تعاىلقولهًامتثاا،عليهالوفاةحتى،والعملية،العلمية،والباطنةالظاهرة
                         })اآلعمران(.

الت�شبثتعاىاهشوؤال�يالعنايةشدة�علىيدل:»م�شكني«بقولهالتعبروي
عن امح�شو�س ال�شيء على ال�شيء كاإم�شاك ،عليه واحفاظ العظيم الدين بهذا
شبحانه�اأنه،قدرهوجالةامطلوبهذااأهميةعلىيدلوهذا،واانفاتال�شياع

          }:شاأنه�عزقال،ااإ�شامديناإا،ااأديانمنيقبلاوتعاى
})اآلعمران(.                   

اأناإىوااإمانبااإ�شامًمتم�شكااإلهييااجعلنياأي:»عليهاألقاكحتى«:قوله
األقاك،فاإنمدارااأعمالعلىاختام.

الفوائد:

العبديتو�شلاأنوكمالهالدعاءح�شنمن.امطالباأجلهيالدينمطالباأن
باأكرمنو�شيلةفيه،فقدت�شمنهذاالدعاءو�شيلتن:

(تو�شلبا�شممناأ�شمائهاح�شنى)الوي(. اأ
.)46(/3(عثيمنلبنالبقرةشورة�تف�شر)5((املكالرحيمفتح،)(((الوا�شحاحق)((

.)593/((عثيمنلبنعمراناآلشورة�تف�شر)((
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اأن،)واأهلهالإ�شاموَليا(،ااإ�شاماأهلوايتهيااإح�شانشابق�تو�شل)ب
بو�شفامعلقاحكماإن«وذلك،اأكمللهتعاىاهفوايةًاإمانااأكملكانمنكل
بقدرويكملهاإمانهيحققاأن)للعبد(ينبغياأنه،فيهالو�شفهذابقوةقوةيزداد
الدعاءيااحرا�ساأهمية.)((»وتعاىتباركاهوايةينالاأناأجلمن،ا�شتطاعته

كمايقوله:»حتىاألقاكعليه«.

s s s s s

با�شطول،ب�شطتماقاب�صلاللهم،كلهاحمدلكاللهم«)77(
ماُمعطيول،هديتمنُم�شلول،اأ�شللتمنهاديول،قب�شتما
،قَربتماُمباعدول،باعدتمامقربول،اأعطيتمامانعول،منعت
اإياللهم،ورزقكوف�شلك،ورحمتكبركاتكمنعلينااب�شطاللهم
اأ�شاألك اإي اللهم ،ي���زول ول يحوللال��ذي ،امقيم النعيم اأ���ش��األ��ك
ماشر�منبكعائذاإياللهم،اخوفيوموالأمن،العْيلةيومالنعيم
،قلوبنايوزينهالإماناإليناحببباللهم،منعتناماو�شِراأعطيتنا
اللهم،الرا�شدينمنواجعلنا،والع�شيانوالف�شوقالُكفراإليناه وكِرّ
خزايا غ��ر بال�شاحن واأحقنا ،م�شلمن واأحينا ،ُم�شلمن توفنا
عنوي�شدونُر�شلكُيكذبونالذينالكفرةقاتلاللهم،مفتوننول
اأوتواالذينالكفرةقاتلاللهم،وعذابكرجزكعليهمواجعل،شبيلك�

الكتاب،اإلهاحق»اآمن««.

«: اهر�شولق��ال،ام�شركون)((وانكفاأاأح��دي��ومك��انما:ق��العنهاهر�شيال��ُزرق��يرفاعةعن
ا�شتوواحتىاأثنيعلىربيعَزوجَل«،ف�شارواخلفه�شفوفًافقال:....................)3(

.)395/((عمراناآلتف�شر)((
.)(49/(4(ام�شندعلىال�شنديحا�شية،بيوتهماإىورجعواانقلبوا:اأي)((

الأدبيالألبايو�شححه،)30(/(((ام�شندحققاإ�شنادهو�شحح،)(5493(ام�شندياأحمدرواه (((

.)46((ال�شرةفقهوي،)538(امفرد
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امفردات:
»لقاب�صماب�شطت«:القب�سهوااإم�شاكوالت�شييق،والب�شط:ال�شعة.))(

»بركاتك«:الركةهي:اخروالنماءوالزيادة.))(

»العْيلة«:الفقر.

غر:»مفتوننول«امع�شيةذليوقعمنوهو،خزيانجمع:»خ��زاي��اغ��ر«
واقعنيالفتنة،والبليةااأخروية.

     }:تعاىقال،امعلقوالعذاب،ااإ�شطراب:الرجزاأ�شل :»رج��زك«

            ڭ})�شباأ(اأي:عذابمزعجفظيع.)3(
ال�شرح:

من،امخلوقاتجميعمنامحامدكللكاهيا:»كلهاحمدلكاللهم«:قوله
)ال(«فاإن،وعظمتكلكمالكبهانخ�شك،وااآخرةالدنياي،واجامداتالناطقات

ياحمدا�شتغراقاجن�سمنامحامد«)4(.
وذلك،و�شفاتهباأ�شمائهاإليهوالتو�شل،اأهلههومااهعلىوالثناءباحمدبداأ

اأرجىواأوقعيقبولالدعوةوام�شاألة،كماتقدمياآدابالدعاء.
ي�شتطيعاأحدااهيا:اأي:»قب�شتمابا�شطول،ب�شطتماقاب�صلاللهم«:قوله
اأناأردتاإذايُو�شعاأنوا،وم�شيئتكقدرتكلكمال،لهوب�شطتو�شعتمايُ�شِيقاأن
ا�شميت�شمنالذيبالو�شفتو�شلوهذا،الكاملةوالقدرةام�شيئةفلك،عليهت�شيق

)القاب�سوالبا�شط(وهذاكما�شبقمنااآداباجليلةالتيتقت�شيااإجابة.
منيهدياأنيقدراأحدااأي:»هديتمنم�شلولاأ�شللتمنهاديول«:قوله
،هديتمني�شلاأناأحديقدروا،اخائقجميععليهاجتمعولو،اإ�شالهاأردت

.)(8(/((،)35((/5(الل�شان (((

.)(00(القامو�ص (((

.)7(/((احفاظعمدة،)34((امفردات (((

.)(35/((القرطبيتف�شر( (
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الفعليةتعاىاهب�شفاتتو�شلك�شابقهوهذا،وحكمتك،وقدرتك،م�شيئتكلنفوذ

التيتقومم�شيئته،امقرنةبحكمته.
،شلطان�اأو،مالاأو،رزقمن:»اأعطيتمامانعول،منعتمامعطيول«:قوله
اإاااإعطاءاأوامنععلىيقدراأحدفا،وف�شلك،عطاياكمن،ذلكغراأو،جاهاأو

باإذنك.وهذاك�شابقهاأي�شاً.
مايقرباأني�شتطيعاأحدوا:»قربتمامباعدول،باعدتمامقربول«:قوله
،باعدتماوالبعيد،قربتمافالقريب،ودنيته،قربتهمايباعدوا،واأق�شيتهباعدته

اأنهاحولواقوةاإابكوحدك�شبحانك.
قدماأنبعد:»ورزقكوف�شلكورحمتكبركاتكمنعلينااب�شطاللهم«:قوله
خريمنمطلوبهشرع� ،و�شفاتهباأ�شمائه تعاى اإليه والتو�شل ،الثناء منجمًا
،ورزقك،وف�شلك،ورحماتك،خراتكمنوكِرعليناو�ِشعاللهم:اأي،وااآخرةالدنيا

واأدمها،فاأنتمالككل�شيء،فن�شاألهمنك،امناأحد�شواك.
اهياواأ�شاألك:»يزولوليحوللالذيامقيمالنعيماأ�شاألكاإياللهم«:قوله

النعيمالدائم،الذيايتحولوايتغر،وهونعيمااآخرة.
النعيمعليتكملاأناهياواأ�شاألك:»العْيلةيومالنعيماأ�شاألكاإياللهم«:قوله

يومال�شدة،والفقر،واأنتُغنينيعنال�شوؤالواافتقار،اأحٍد�شواكمناخلق.
اخوفيحلاأن يوم،وااطمئنانااأمانواأ�شاألك:»اخ��وفيوموالأم��ن«:قوله

والفزعبنااأنام.
ثباتبهالذي،اجنانيااأمانواأ�شاألك:اأي:»احربيوموالأمن«:روايةوي
ي،العامعلىاخا�سعطفمنوهو،القتالي،ااأعداءاأمام،احربيااأقدام

قوله»الأمنيوماخوف«.
ماشر�مناا�شتعاذةطلبفيه:»اأعطيتناماشر�منبكعائٌذاإياللهم«:قوله
و�شلة،الزكاةمنعليهيجبماتركاإىبهفيوؤدي«،واخرالرزقمن،العبديُعطاه
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:تعاىقال،والع�شيانواا�شتكبار،للطغيانًشببا�يكونوباأن،)((»ونحوهما،ااأرحام
حباهاالتيااأ�شياءيوظفاوقد«.)العلق({                      }

اهله،ورزقه،يالطاعات،واخرات«.))(
،علمهلكمال ،منه اهمنعه الذي ال�شر منا�شتعاذ :»منعتناماو�شر« :قوله
هاكهيكال�شعي،اح�شدعنيتولدوما،اح�شداإىبهفيوؤدي«،بحالهوحكمته
،)3(»والدنياالديني،لناامهمةااأمورمنامانعوالهماحزنومن،ًوعدواناًبغيا

ب�شببعدمالقناعةوالر�شاماق�شماهله.
لناًحبوباااإماناجعل:اأي:»قلوبناينه قوله:»اللهمحبباإليناالإمانوزِيّ
،باطننابهزينتما،ال�شاحةبااأعمالظاهرنافيتزَين،قلوبنايًُمزينا،نفو�شناي

فاإنهاأعظماأعمالالقلوب،امو�شلةاإىداراخلود.
وتنفرتكرهونفو�شناقلوبنااجعل:اأي:»والع�شيانوالف�شوقالكفراإليناوكره«:قوله

منهذهامعا�شيالعظاممن:الكفر،واخروجعنالطاعة،والعملبامع�شية.
على اأعمالنا ي م�شتقيمن را�شدين اجعلنا :»الرا�شدين من واجعلنا« :قوله
اجملة تفيده ما ،اأحوالنا كل وي ،وباطننا ،ظاهرنا ي عبادتك وح�شن طاعتك

اا�شميةمنالدواموالثبوت.
قوله:»اللهمتوفنام�شلمن«:اللهماأمتناعلىااإ�شام،وبح�شناخامةعليه.

                         }:تعاى قال كما
})اآلعمران(.فمنماتعليهبُعثعليه،�شاماًمنالعذاب.

ي لك باا�شت�شام وذلك ،ااإ�شام على نحيا باأن :»م�شلمن واأحينا« :قوله
الظاهروالباطن،وال�شر،وااإعان.

.)(54(الذاكرينحفة:انظر(((

.)367/((للعواي�شهامفردالأدبشرح�)((
.)50/((ال�شمداهف�شل(((
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شحبهم�اإذااإايكوناوهذا،بركبهمنلحقباأن:»بال�شاحنواأحقنا«:قوله

:»امرءمعمناأحب«. قالكماواأحبهم،الدنيايالعبد
منيخافمامثلهمنيُ�شتحياالذيالذلهواخزياأ�شل:»خزاياغر«:قوله

الف�شيحةمنه،وامعنى:اتذلنيمع�شيتك،واتهنيبركياأوامرك.))(
اأوا،ااأخرويةوالبلية،الدينيةالفتنةيواقعنغر:اأي«:»مفتوننول«:قوله

معذبن،�شاألاهاحفظوال�شامة،يالدنياوااآخرة.
بتثبيتنا:»شبيلك�عنوي�شدونر�شلكُيكذبونالذينالكفرةقاتلاللهم«:قوله
عليهمي�شتحقمنبيانوفيه،امائكةباإمداداأو،قلوبهميوالوهناخوفوقذف

القتال)وبيانالعلةيقتالهموهو(من�شدعن�شبيلاهوتكذيبالر�شل.
واإما،والعذابالرج�سعليهماأنزل:اأي»وعذابكرجزكعليهمواجعل«:وقوله

خ�شهبالذكرمعكونهداخًاحتالعذاب،لبيان�شدتهوقوته«.))(
الدعاء هذا »اآم���ن اح��ق اإل��ه ،الكتاب اأوت���وا ال��ذي��ن الكفرة قاتل اللهم« :قوله
اخا�سعطفمنوهو.الكتاباأهلكفاريوهذا،عامةللكافرينفذاكك�شابقه
اهنهىعماينتهواوم،تعاىاهباأمرياأمرواماأنهمعليهمدعى،العامعلى
،)احق()اإله(وعاجلاأ�شمائهمنبا�شمنختمثم،لكتبهحريفهم:ذلكومن،عنه
يوؤلهاأنام�شتحق:اأي،اماألوههو«»ااإله«تعاىا�شمهومعنى،اختامح�شنمنوهذا

اأي:يعبدويفردبالعبادة،دوناأحد�شواه«.)3(
وايزولاالذيالثابتعلىويطلق،الباطلشد�وهو»احق«:الثايواا�شم
يامتحققشبحانه�فهو،باطلدونهمعبودوكل،احق:هووتعاىتباركواهيتغر
،العليةو�شفاته،ال�شنيةواأ�شماوؤهواإلهيته،ربوبيتهوي،احقيقةعلىوكونه،وجوده

اأزاًواأبداًعلىالدمومية.)4(
.)368/((للعواي�شةامفردالأدبشرح�)((

.)(54(الذاكرينحفةو،)368/((امفردالأدبشرح�و،)50/((ال�شمداهف�شل:انظر)((
.)(0(/(3(الفتاوىوجموع،)(7/3(ال�شالكنمدارج(((

.)(95(الأ�شقرعمر.داح�شنىاهواأ�شماء،)76(الدعاءو�شاأن،)467(/(3(العربل�شان : ) انظ (
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،وا�شتنجازهاوجلعزالربمنااإجابةطلبفهو،ا�شتجب:اأي:»اآمن«:وقوله
والتاأمن:تاأكيدماتقدممنالدعاء،وتكريرله،باأوجزلفظ.

الفوائد:

منهاوالتي،ااإجابةواأ�شباب،الدعاءاآدابُجَلاجليلالدعاءهذات�شمن
عظمةوبيانشاأنه�عزالربشفات�منوجمًا،والتعظيم،والثناء،احمدتقدم
كما،اا�شتج�ابةح�شوليااأ�شباباآكدمنتقدمكمافهيومتعلقاتها،اآثارها
يالتف��شيلم�شروعية.»قب�شتمابا�شطواب�شطتماقاب�سا«:قولهي
،اا�شتعاذةجواز.»...ر�شلكيكذبونالذين«:قولهيكماالدعوةشبب�ذك�ر
النعيم«:ال�شوؤاليااحرازجواز.»منعتناماو�شر«تقعمالت�ي ااأمورمن
اأهل علىحتىالكفرة علىالدعاءم�شروعية.»يزولوايحولاالذيامقيم
التو�شل.ااإجابةموؤكداتمنواأنهاال�دع�وةبع�دالتاأمناأهمية.والذمةالكتاب
»احق اإله« قوله يكما ،مط�لوبه منا�شب�ة ح�شنى باأ�ش�ماء باقران تعاى اإليه
»احق« وا�شمه ،العا وال�شفات اح�شنىجميعم�شتلزم »ااإله« ااألوهية فاإن
فدل،عدوهمعلىاأمرهمويعلياحقاأهلين�شرالذي،شبحانه�العدلهواأنه
تزولفا،ال�دوامعلىباطليعريهااالتياحقهيااأل�وهي�ةه�ذهاأنعلى
علىالن�شرة،ااقرانبهذاال�شوؤالفنا�شب.ااأحوالمنح�الاأييح�ولوا

اأهلالكفران.
s s s s s

،الَنَجاِح الُدَعاِء،َوَخْرَ اْمَ�ْشاأََلِة،َوَخْرَ اإِِياأَ�ْشاأَُلَكَخْرَ ))78»الَلُهَمّ
،ْتِني اْمَ��َم��اِت،َوَثِبّ ��َي��اِة،َوَخ���ْرَ اْحَ ال��َث��َواِب،َوَخ���ْرَ اْل��َع��َم��ِل،َوَخ���ْرَ َوَخ���ْرَ
َواْغِفْر ،َاِتي َوَتَقَبْل�شَ ،َدَرَجاِتي َواْرَف��ْع ،اإَِم��اِي َوَحِقْق ،َمَواِزيِني َوَثِقل
 َنِة،الَلُهَماإِِياأَ�ْشاأَُلَكَفَواِتَ َخِطيَئِتي،َواأَ�ْشاأَُلَكالَدَرَجاِتالُعَاِمَناْجَ
اْلُعَا َوالَدَرَجاِت ،َوَباِطَنُه ،َوَظاِهَرُه ،َواأََوَل��ُه ،َوَجَواِمَعُه ،ُه َوَخَواِتَ ، ْرِ اْخَ
 َمااأَْفَعُل،َوَخْرَ َمااآِتي،َوَخْرَ َنِةاآِمْن،الَلُهَماإِِياأَ�ْشاأَُلَكَخْرَ ِمَناْجَ
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َنِة َماَظَهَر،َوال��َدَرَج��اِتالُعَاِمَناْجَ َماَبَطَن،َوَخ��ْرَ اأَْعَمُل،َوَخ��ْرَ َما
،اأْمِري ِلَح َوُت�شْ ،ِوْزِري َع َوَت�شَ ،ِذْك��ِري َتْرَفَع اأْن ُلَك اأَ�ْشاأَ اإِي الَلُهَم ،اآِم��ْن
َواأَ�ْشاأَُلَك ،َذْنِبي ِل َوَتْغِفَر ،َقْلِبي َوُتَنِوَر ،َفْرِجي َن �شِ َوُحَ ،َقْلِبي َوُتَطِهَر
،ي اأَ�ْشاأَُلَكاأْنُتَباِرَكِيَنْف�شِ َنِةاآِمْن،الَلُهَماإِيّ الَدَرَجاِتاْلُعَاِمَناْجَ
،اأَْهِليَوِي،ُخُلِقيَوِي،َخْلِقيَوِي،ُروِحيَوِي،ِري َوِي�َشْمِعي،َوِيَب�شَ
الَدَرَجاِتَواأَ�ْشاأَُلَك،َح�َشَناِتيَفَتَقَبْل،َعَمِليَوِي،اِتي َياَي،َوِيَمَ َوِيَحْ

َنِة،اآِمْن«.))( الُعاِمَناْجَ
اإن:قالتعنهااهر�شيلفظوي:ربهحمدشاأل�ماهذا:قالتاأنهاعنهااهر�شيشلمة�اأمعن

كانيدعوبهوؤلءالكلمات:................))( اهر�شول

ال�شرح:

الدنيايوامطالباخراتلكلاجامع،اجليلامباركالعظيمالدعاءهذا
 النبي عنجاءتالتي ااأحاديثواأكر اأ�شمل فهو،ًوتنويعا،تف�شيًا،وااآخرة
العبديتمناهماكلطلبيوال�شمول،والتعميم،والتنويع،التف�شيلمنفيهاالتي
منًمطلباواأربعنخم�شةمناأكرت�شمنفقد،ومعاده،ودينه،معا�شهيال�شالح
اأنواع كلالعبد ي�شتح�شرحتىوالتطويل،الب�شط شياق�يفجاء،الدارين خري

اخراتوامنافعالتييتمناها.
،ب�شطها كان ،وال�شوؤال الدعاء موقع وقعت اإذا الطلبية اجملة اإَن« :وذل��ك
،واإعادتها،واإبداوؤها،تكرارهاي�شرعولهذا،وحذفهااخت�شارهامناأن�شبوتطويلها

،الدعواتيوالبيهقي،5(0/(،الذهبيووافقهو�شححه،5(0/(،مرفوعًاشلمة�اأمعناحاكماأخرجه)((
:الفوائدومنبعالزوائدجمعيالهيثميوقال،7(7برقم،3(6/3(،الكبريوالطراي،((5برقم
،لهوال�شياق،الكبراإ�شنادي واأحد،باأ�شانيدباخت�شارالأو�شطيورواهالكبريالطرايرواه«
،)(4(((و،)(356(برقمالدعاءيالطرايورواه(،(80/(0الزوائدجمع،ثقاتالأو�شطورجاله

.)(465/3(،)(436/3(البخاريشعيد�حمد.د،الكتابحققوح�شنه
حقق وح�شنه ،)(4((( الدعاء ي والطراي )5(0/(( الذهبي ووافقه و�شححه احاكم اأخرجه  (((

.)(465/3(الكتاب
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التيااأنواعوا�شتح�شار،واافتقار،العبوديةواإظهار،والت�شرع،الدعاءمقامياأن
كّر فكلما ،اخت�شارها من واأبلغ ،اأف�شل وعا جل ربه وي�شاألها ،العبد بها يدعو
واإظهار،عبوديتهياأبلغذلككان،جملهونوع،واأبداه،واأعاده،وطّوله،الدعاءالعبد
يحبتعاىواه،لثوابهواأعظم،ربهمنلهاأقربذلكوكان،وحاجته،وتذه،فقره
عرفتفلعلك،امباركاجليلالدعاءهذايًجليايظهروهذا)((.»الدعاءياملحن

فيهمنالدعاء. النبياإ�شهابشبب�يال�شر
اهر�شولا�شتفتح:»الدعاءوخر،ام�شاألةخراأ�شاألك اإياللهم«:قوله

ًتاأثرا اأقواها :هووخرها،ام�شاألة خرتعاى اهب�شوؤال امبارك الدعاء هذا،
خريمنغرهمناإليه اأحوجالعبدالذي،للمطلوب ًجمعاواأح�شنها،ااإجابةي
اأنوتعاىشبحانه�اهمنطلباأنهوامراد،»الدعاءخر«وهكذا،وااآخرةالدنيا
يدعىالذيالدعاءخرواإىوجلعزبهااهي�شاألالتيام�شاألةخراإىير�شده

به�شبحانه.))(
النبي دع��اء اأن ،والدعاء ام�شاألة خر هي ااآتية امطالب كل اأن على ف��دَل
غاية ي فكان ،ااأمرين هذين ب�شوؤال الدعاء ا�شتفتاحه ح�شن ولهذا ،م�شتجاب

امنا�شبةواحكمة،وقوله»خر«علىوزنفعلللتف�شيل.
يوالكمالالتمامواأ�شاألك:اأي)3(.بال�شيءالظفر:هوالنجاح:»النجاحوخر«

ااأمور،واح�شولعلىكلمطلوب،يكلاأمردنيوي،واأخروي.
الذي ،واأكمله واأمه ،واأح�شنه ،العمل اأف�شل اإى التوفيق :اأي :»العملوخر«
اأف�شلاأنها،ال�شاةومنه،وااأجزل،ااأكرالثوابفيهالذي،وعاجلالربيحبه

:»اعلموااأنخراأعمالكمال�شاة«)4(. قال،العمل
.)(30(،الأفهامجاء)((

.)438(الذاكرينحفة)((
.)((6((امحيطالقامو�ص)3(

والرهيبالرغيبشحيح�يكذلكولاألباي،)(77(ماجهابنشحيح�:يالرواياتهذهانظر)4(
.)380،379،378(
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بهجاءماًموافقااإايكونوا،العملاأ�شوباإىالتوفيقشاأل�اأنه:وباجملة

ال�شارع،خل�شاًبهللخالق.
لهم�شاعفته،واأعظمه،الثواباأكريثيبهاأناهشوؤال�فيه:»الثوابوخر«
عند،وااأقوال،ااأعمالاأف�شلاإىالتوفيقال�شوؤالهذافت�شمن،م�شاعفهًاأ�شعافا
امطلوبهذاح�شوليوالتنويع،الب�شطمنهذاوكل،ًقدراواأرفعها،تعاىاه

اجزيل،وهوااأجربام�شاعفة،والزيادةالدائمة.
،الرحمن طاعة ي تكون باأن ،واأح�شنها ،احياة اأف�شل :اأي :»احياة وخر«
،الباءمنامطمئنةالطيبةواحياة،وجّلعّزمعا�شيهواجتناب،لهالعبادةوح�شن

وام�شائب،وااأكدار.
احقعلىًمت�شبثا،ًمثابالهًمغفورا،عنهًمر�شياموتاأن:وهو«:»امماتوخر«

ختوماًلهبال�شعادة،وح�شناخامة،منالعملال�شالح،وبكلمةال�شهادة.
بالتعميم م�شعر امفعول وح��ذف ،واا�شتقامة الثبات اه شوؤال� :»وثبتني«

وال�شمول،في�شملالتثبيتيجميعااأمور،يااأقوال،وااأفعال«.))(
الثبات :الدنيا ففي ،وامعاد ،امعا�س ي الثبات اه شوؤال� فيه وباجملة
وي،املكنشوؤال�عندالثابتبالقول:الرزخوي،وال�شهوات،ال�شبهاتاأمام
،الدنيوي ،وامعنوي ،اح�شي الثبات الطلب فت�شمن ،ال�شراط على ااآخ��رة
شيد� اأوتيها التي الكلم جوامع من يخفى ا ماوه��ذا ،وااأخ���روي ،والديني

ااأولنوااآخرين.
علىال�شاحاتالفا�شاتااأعمالمناح�شناتبكرة:»موازينيوثقل«:قوله
ح�شناتهكرةمنفاإن،اميزانيااأعمالاأثقلاأنه،اخلقح�شنومنها،ال�شيئات
ثقلتفمناحقيومئذوالوزن}:تعاىقالااأبديةبال�شعادةفازفقد،شيئاته�على

.(8:ااأعراف){امفلحونهمفاأولئكموازينه

))(حفةالذاكرين))438بت�شرف.
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قوة فاإن (ريب وافيه شك� ا) ًقويا ًثابتا يكون ب��اأن« :»اإم���اي وحقق«:قوله
يوجب كبر اأ�شل وذلك ،القدر اأحكام ولاإذعان ،بالق�شاء للر�شا شبب� ااإمان

الفوزبال�شعادة«))(ااأبدية.
�شاألربهتعاىاأجلمطالبالدين،الذيعليهالفاحيالدارين.

ي والقبول ،اح�شن والذكر ،الثناء باإعاء الدنيا ي :»درجاتي وارف��ع« :قوله
ورفع،ذلكوغر،وال�شفاعة،امنكرعنوالنهي،بامعروفااأمروامتثال،اموعظة

الدرجاتوامنازلالعاليةيااآخرة.
وقبولها،واأ�شا�شهااإمانراأ�ساأنها،مقبولةتكونباأن:»شاتي�وتقبل«:قوله
اأول«:قالاأنه، النبيعناحديثيجاءكما،العملمنغرهاقبولي�شتلزم
ف�شدتواإن،عملهشائر�شلح�،شلحت�فاإن،ال�شاةالقيامةيومالعبدبهيحا�شبما

ف�شد�شائرعمله«.))(

،وعانيتها ،شرها� :خطيئاتي كل عن ج��اوز :اأي :»خطيئتي واغفر« :قوله
ذنوبهلهاهغفرمناأنه،عبادكوبنوبيني،وبينكبينيالتي،وكبرها،شغرها�

جامنكلمهروب،ونالمنكلحبوب.
باأعظم الدعاء هذا ختم :»اآم����ن اج��ن��ة م��ن ال��ع��ا ال��درج��ات واأ�شاألك« :قوله
شاأل�بل،اجنةوهو،ااآخرةي،اخائقكليتمناهوالذي،امراتبواأرفع،امطالب
كالتخ�شي�س الدعاء وهذا،ورتبها ،منازلها اأعلى وهي،فيها التي العا الدرجات
،اأهميته ،العام على اخا�س عطفباب من »درجاتي وارف���ع« ال�شابق الدعاء ي
ااأمنياتواأغلى،امنازلاأعلىهياجنةيالعادرجاتاأنوذلك،بهالعنايةو�شدة
،وام�شاألةالدعاءي،الرغبةتعظيميالهمةلرفعلنا منهتعليموهذا،وااآمال
كررامطلبهذاوجالة،ااآخرةيللدرجاتالرافعةالعبادةمنلاإكثارام�شتلزم

�شوؤالهلربه�شبحانهخم�سمرات.

))(ام�شدرال�شابق.

.)376(برقموالرهيبالرغيبشحيح�يالألبايشححه�)((
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ي،العاامنازل ه��ذهاأو���ش��اف بع�سذك��ر حمدنبيكعنج��اءوق��د
شعيد�اأبيفعن،شوؤالها�يعزمتكمنت�شدلعلها،منهاًبع�شانذكركثرةاأحاديث
يراهمالعاالدرجاتاأهلاإن«:قال اهر�شولاأن،عنهاهر�شي،اخدري
وعمربكراأباواإن،ال�شماءاأفقيالطالعالكوكبترونكما،منهماأ�شفلهومن

منهمواأنعما«.))(

الكوكبتراءونكما،فوقهممنالغرفاأهلليراءوناجنةاأهلاإن«: وقال
،اهر�شوليا:قالوا،»بينهممالتفا�شل،امغرباأوام�شرقمنالأفقيالغابرالُدِري
باهاآمنوارجال،بيدهنف�شيوالذيبلى«:قالغرهم؟يبلغهااااأنبياءمنازلتلك

و�شَدقواامر�شلن«.))(

ور�شولهب��اه اآمنوا واأق���وام،بيدهنف�شيوال��ذيبلى«: قالاأنه« :لفظوي
و�شدقواامر�شلن«.)3(

شبحانه�الربمن،ااإجابةطلب«فيه،)ا�شتجباللهم)ومعناهبالتاأمنختمثم
وا�شتنجازها،فهوتاأكيدماتقدممنالدعاء،وتكريرله«)4(.

ثم�شرعي�شوؤالاخربكلاأنواعه،واأجنا�شه،واأفرادهالظاهرية،وامخفية:
»اللهماإياأ�شاألكفواتاخروخواته«:»فجمعيال�شوؤالبنطرياخر.

اإىاأقربهوامتفرقااأمريجمعمااأنهاخرجوامعاهشاأل�:»وجوامعه«
�شبطه،واأ�شهللتي�شرهواأقربح�شوله«.)5(

منتعاىاهشوؤال�فيه»وباطنهوظاهرهواآخ��رهواأول��ه«:فقالالطلباأكدثم
يحاط واإن ،والباطنة الظاهرة ،واخفية اجلية و�شوره ،شنوفه� جميعمن اخر

.)3658(الرمذيشحيح�وي،)96(ماجهابنشحيح�يالألبايشححه�)((
.)(83((برقموم�شلم،)6556(،)3(56(برقمالبخاري)((

.)(556(الرمذيشحيح�)3(

.)438(الذاكرينحفة)4(

))5ام�شدرال�شابق.
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،ال�شوؤاليعبارةواأو�شع،باأ�شمل،وتقلباته،و�شكناته،اأحواله جميعيباخرات
باب ي لكن ،»كله اخر اأ�شاألك اإي اللهم« :بقوله اخر اه شوؤال� يغني وكان
اأنواع ي�شتح�شر وحتى ،وال�شمول ،الب�شط ي اأف�شل ،شبق� كما وال�شوؤال الت�شرع
اأنيخفىوا،وااآخرةالدنيايشعادته�فيهاالتي،ربهمنالعبديتمناهاالتياخر

التف�شيلي�شوؤالاهتعاىاخر،اأنهتت�شوقاإليهكلالنفو�س.
،اجنةمنالعاالدرجاتشوؤال�كرر»اآمناجنةمنالعاوالدرجات«ختمثم
كلعلىحقاأنهعلىدالة،اجليلامطلبلهذاًتاأكيدا،تقدمكمامراتبهااأعلىوهي

داعياأنيكونُجَلدعاوؤه،لهذاامطلوباا�شمى.
اآتيه الذيخر«اأ�شاألك اإلهي يا:اأي»اآت��ي ماخراأ�شاألك اإياللهم«:قوله
ا�شم عليهدلكما،وااأخاق،وااأفعال،ااأقوال منفي�شمل،ااأمور جميعمن

امو�شول»ما«.
اخا�سعطفمن:»ظهرماوخربطنماوخراأفعلماخر«عليهعطفثم
ففيه ،تقدم كما به العناية و�شدة ،اأهميته ،)((»معروفة فيه والنكتة ،العام على
،ااأكملالوجهوعلى،والباطنيةالظاهريةواأفعاله،اأعمالهكلتكوناأناهشوؤال�
له والتعظيمفيهبالب�شط مرغوبهعظمولهذا،وجلعزعندهامر�شيوااأمثل

ب�شيغةالتف�شيل»اأفعل«.
اأقلوهذا،ثالثةمرة»اآمناجنةمنالعاالدرجاتواأ�شاألك«ال�شوؤالختمثم
اأكر يكون اأن ينبغي واأنه ،امطلوب هذاعظمعلىيدلك وهذا ،ااإح��اح درجات

ال�شوؤالوامنوال،وهوداأبالراغبنفيماعنداهتعاىيدارااآخرة.
بالثناء ذكره يُعلي اأن اه شاأل� :»ذك���ري ترفع اأن اأ���ش��األ��ك اإي اللهم«  :قوله
اموعظةوامتثال،احقاإىالدعاءقبولمنم�شالحذلكعلىيرتباأنه،عليه
عنهوتعاىشبحانه�اهحكىكمااإبراهيمالرحمنخليلشاأله�قدوهذا،اح�شنة
وتعاىشبحانه�اهامنوقد،(ال�شعراء){              }ذلك

.(4:ال�شرح){ذكركلكورفعنا}:فقالنبيهعلى
))(ام�شدرال�شابق.
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»وت�شعوزري«:اأي:اأنت�شقطعنيذنوبيواآثامي.

كما،والدينيةالدنيوية،كلهاو�شوؤونهاأحوالهاإ�شاحاهشوؤال�:»اأمريوت�شلح«
يدلعليهاإ�شافةا�شماجن�ساإىال�شمر.

فاإذا،واإثمشوء�مني�شينهماكلمن،القلبطهارةاهشاأل�:»قلبيوتطهر«
طهرالقلباأب�شراحقفتبعه،وعرفالباطلفاجتنبه.))(

،بالفرجامتعلقةبالذنوبالوقوعمنتع�شمنياأناأ�شاألكاأي:»فرجيوح�شن«
،اا�شتمناءاأو،الزنىمنومقدماته،الزنىبريدهوالذي،ُحرمماكلاإىالنظرومنها

اأواللواط.
تنويري�شتلزمبتنويرهاأن،والهداية،امعرفةباأنوارت�نورهاأناأ�شاألك:»قلبيوتنور«
:قبلهاوالتيالدعوةهذهبنجمع،الباطلواجتناب،احقاتباعاإىااأع�شاءكل
:والتنوير ،ااآثام من تنقيته فالتطهر ،التحلية قبل التخلية بات من)قلبيطهر(

حليتهيح�شولامطلوبمنامعارفالربانية،واحقائقااإمانية.
ااأمان امغفرة ففي ،كلها شيئاتي� عنوتتجاوز ،ت�شر واأن :»ذنبي لوتغفر«
يت�شمنامغفرةو�شوؤال،حبوببكلوالفوز،مرهوبكلمنوال�شامة،العذابمن

التوفيقاإىكلاأ�شبابها.
اأن:»اآم����ناج��ن��ةم��نال��ع��اال��درج��اتواأ���ش��األ��ك«راب��ع��ةم���رًةال��دع��اءختمث��م
ااإحاحيح�شنلهذا،العامنربعندامقربنال�شابقنمنازلهيالعاالدرجات

يطلبهايكلحن.
،الدائموالنماء،اخرهيالركة:»نف�شييتباركاأناأ�شاألكاإياللهم«:قوله
،اخروحبة،احقلقبولمن�شرحةتكونباأنالنف�سيالركةاهو�شوؤال،والثابت

ن�شيطةيالطاعة،جانبةللمع�شية،قويةيالهّمة،والرغبةفيماعنداه.
شامن� شحيحن� يكونا اأن فيهما والركة :»ب�شري وي شمعي� وي« :قوله

))(حفةالذاكرين)،)439بت�شرفي�شر.
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اهطاعةيوتوظيفهما،الباطل ورد،احقيوا�شتعمالهما،وعيباآفة كلمن

ومر�شاته.
عنهاال�شادرةااأعمالجميعكانت،مباركةالروحكانتاإذا:»روحيوي«:قوله

مباركة،جاريةعلىال�شوابوالر�شاد.
ال�شورةوا�شتواء،ح�شينها:اِخلقةوهياَخلقيوالركة:»َخلقيوي«:قوله

فيها،وجمالها،خاليةمنالعيوب،وااآفاتام�شوهةلل�شورة،وامنفرةمنها.
،ااأكملالوجهعلىًح�شنايكونباأناُخلُقيالركةشوؤال�:»ُخلقيوي«:قوله
فهو،ونهيهاأمرهي،وموعظتهن�شحهوقبول،لهالنا�سمحبةًشببا�كانفيهبوركفاإذا
،القيامةيوماموؤمنميزانبهيثقلمااأعظممنوهو،شر�كلودفع،خركلجلبشبب�

:»مامن�شيءاأثقليميزاناموؤمنمنح�شناخلق«.))( اهر�شولقال
يلهعنقرةلهيكونواباأن،ااأهليالركةاهشاأل�:»اأهليوي«:قوله
معهمرافقتهم:ااآخرةوي،الن�شلوكرة،شاحهم�:الدنياففي،والعقبى،الدنيا

يجناتالنعيم.
،ااآمنة واحياة ،شاحة� وذرية ،وزوج��ة ،طيبرزق من :»حيايوي« :قوله

والتوفيقل�شالحااأعمال،وااأقوال،وااأفعال.

منوال�شامة،اختاموح�شن،ال�شالحوالعمل،التوبةعلى:»ماتيوي«:قوله
امظام،وامغارم،وميتة�شوءام�شارع،وامهالك.

الوجه على ،كثرة تكون ب��اأن ،ااأعمال ي الركة شوؤال� :»عملي وي« :قوله
ال�شوابمنااإخا�س،وال�شداد،وااتباع،امقت�شيةم�شاعفةااأجروالثواب.

هذافت�شمن،اآخرتيييوذخرة،مقبولةتكونباأن:»ح�شناتيفتقبل«:قوله
قال،منهماإّايتقبلاتعاىاهاأن،امتقنمنيكوناأنتعاىاهشوؤال�الطلب

}(امائدة).             }:تعاى
.)876(برقمال�شحيحةالأحاديثو�شل�شلة،((005)الرمذيشحيح�)((
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خم�سالدعاء بهذا ختم :»آم���ن� جنة�منلعا� ل��درج��ات� و�أ�ساألك« :قوله
،الأولياء(((»عبادهو�صالح،اهاأنبياء مطالبواأجل،مقا�صداأعظملأنه«مرات
اإلي�صلهالوعظيمةرفيعةمنزلةفاإنها،امقيمالنعيمجناتاأعايييكونواباأن
ح�صنمع،والعمل،بالقولتعاى،العامنربمر�صاتاإى،الدائبونام�صمرون
اهباإذنالداعونينالها،خامتهاعندوالتاأمن،صوؤالها�يواإحاحويقنظن

الكرمامنان.

من اأكر على تقدم كما القدر اجليل امبارك الدعاء هذات�صمن فقد
فاعن،واآخرتك،ودنياك،دينكمهماتاأهميًومطلبا،ًصوؤال�واأربعنخم�صة
اهيخيبكفلن،النهارواأطراف،الليلاآناءصبحانه�اهاإىفيهوارغببه

تعاىاأبداً.

s s s s s

)(79)�للهم�إي�أعوذبكمن�لفنماظهرمنهاومابطن).

ظهرمالفن�منباه�تعوذو«:فقالبوجههعليناأقبل� لنبي�إن�:قالڤثابتبنزيدعن
منهاومابطن«.)))

ال�شرح:

ام�صطفىاأمرنا،»بطنومامنهاظهرمالفن�منبكأعوذ�إي�للهم�«:قوله
الغالبيلأنها،بطنومامنهاظهرما،جميعهاالفنمنتعاىباهالتعوذ
يالأ�صباب اأعظم منفهي،الأم��وال ونهب،الدماء و�صفك،احرمهتكصبب�
بل،والدنيا،الدين ت�صيعالتي وال�صدائدامهالك وي،والآث��امالظلم يالوقوع
اأنواأر�صدنا»مفتونغرفتوفنيفتنةبقومأردت��و�إذ«: صاأل�ولهذا،والآخرة

نقولذلكوندعوهبه.

.(440(لذكرين�حفة(((
.((867(م�سلم(((
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ولهذا،ج�صيموعقابها،وخيمواإثمها،عظيمخطبهااأنعلىدليلذلكففي
باأنهاصبحانه�و�صفهاوكما،اموتمناأعظمالدينيالفتنةاأن،العظيمربنااأخر

اأكرمنالقتل))).

  }:صاأنه�عزوقال(191:البقرة({            }:صاأنه�جلفقال
دينهياموؤمنفتنةفاإن«:اهرحمهكثرابنيقول(217:البقرة({     
ويقول.(((»القتلمنتعاىاهعنداأكرفذلك،اإمانهبعدالكفراإىيردحتى
عنوال�صد،بال�صرك تعاىعندهبالفتنة امف�صدةاإن« :اهرحمهال�صعدي ابن
ل�صدة،صاة�كلدبريمنهايتعوذ كانولهذا(((»القتلمف�صدةمناأ�صد،دينه
كلدبرييتعوذ اهر�صولكان،عنهمااهر�صيعبا�سابنفعن،خطورتها

�صاةمناأربع،فذكرمنها»الفنماظهرمنهاومابطن«.)4)
،ًظاهرامنهااأنوذلكالفنخطورةعلىيدل:»بطنومامنهاظهرما«:وقوله
يرىلخفيمالأن،الفنمنيكونمااأ�صدوهذا،بهيُعلموليُرىلًباطنامنهاواأن

وليدرك،ي�صعباجتنابهوتفاديهوالعياذباهتعاى.
] ] ] ] ]

(80)»��ستغفر�ه�لعظيم�لذيا�إله�إاهو�حي�لقيومو�أتوب�إليه«.
حّي�هوإا�إله�الذي�لعظيم�ه�ستغفر��قالمن«:يقول ه�ر�سولسمع�أنه�ڤزيدعن

�لقيومو�أتوب�إليه«غفرلهو�إنكانفرمن�لزحف«.)))

امفردات:

منوالزيادةوالكرةال�صعةعلىيدل،اح�صنىتعاىاهاأ�صماءمن:لعظيم�

.(44((لذ�كرين�حفة:نظر�(((
.(((4،((0/((لتف�سر�(((

.(89(ل�سعدي�بن�(((
.(496/4(اأرنوؤوط�سعيب�ل�سيخ�إ�سناده�و�سحح((778(م�سندهيأحمد�اإمام�أخرجه�(4(

((((7(د�ودأبي�سحيح�وي،(((77(لرمذي�سحيح�ياألباي�سححه�(((
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،وعظمةكمالصفة�بكلمو�صوفتعاىاأنه:وامعنى،(((و�صفاتهاهاأ�صماءمعاي
،وحقيقتهبكنههالإحاطةتت�صورلحتى،العقولحدودوعظمتهقدرهجاوزالذي

ام�صتحقلكلاأنواعالتعظيم)))،منالعامن.
�لزحف:التويعن�صفالقتاليوماحرب.)))

ال�شرح:

اهباأ�صماء،جليلةبتو�صاتمقرون،عظيما�صتغفارفيهاجليلالدعاءهذا
باأجمل،العزةربمن،امغفرةطلبيعظيمةومعاي،العليةربناو�صفات،اح�صنى
علىيخطرمافوق،اجزيلالثوابمنعليهرتبولهذا،الكلماتواأ�صمى،العبارات

البال،فاإنيم�صامينه:
،العبارات باأجمل ،الآخ��رة يوم والنجاة ال�صامة عليها التي امغفرة طلب � 1

وامدلولتمقرونة،بدءاًباأعظمالأ�صماءواأجلهاعلىالإطاق»اه«.
�2وفيهتو�صلباأ�صماءاهاح�صنى»اه،الإله،العظيم،احي،القيوم«.

�3واإقرارباألوهيةاهتباركوتعاى»لاإلهاإلهو«امت�صمنلتوحيدالربوبية.
�4وعزمعلىالتوبةياحال،وال�صتقبال.

والتجاوز،للذنوبامغفرةوتعاىتباركصاأل�من:اأي:»ه�ستغفر��قالمن«:قوله
عنها،و�صرها،وتركالعقابعليها،كمادلحرف»ال�صن«الذييدلعلىالطلب.

،(العظيم( وا�صمه ،(اه( اجالةا�صم بناقراني،»لعظيم�ه�« :وقوله
فهي ،وتعاى تبارك األوهيته وجالة عظمة وهو :الكمال معاي من زي��ادة فيه
،العامنكلمنوجوههجميعمنللتعظيمام�صتحقة،العظمةعلىمبنيةاألوهية
تدلوالألوهية،وال�صلطانوالأفعال،وال�صفات،الذاتعظمةعلىيدل:العظيملأن

علىالعبودية،ام�صتحقلهتعاىوحدهمنكلالرية.

.((7(/((لفو�ئد�بد�ئع(((
.((7(لو��سح�و�حق،(((6(لنهاية�(((

.((90(لنهاية�(((
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،العظامالذنوبمنامغفرةطلبيمنا�صب،»لعظيم�«ا�صمذكرتخ�صي�سوي
،وكرت ،كرت مهما والدعوات ،ام�صائل عليه تتعاظم ل ،لعظمته صبحانه� فاإنه
منكالفرارالكبائراأكرمنكانتواإن،العظامالذنوبمغفرةذلكومن(((وعظمت

الزحف،عندلقاءالعدويالقتال.
العبدمنواإذعاناإقرارففيه،اهاإلبحقمعبودل:اأي:»هوإا�إله�ا«:وقوله

با�صتحقاقالرب،العبوديةاحقةلهتباركوتعاىوحدهمنكلفرد.
يامنا�صبةغايةييدلاجليلنال�صمنهذينذكر:»لقيوم�حي�«:وقوله
والفعلية،الذاتيةالعاوال�صفات،اح�صنىالأ�صماءجميعلأن،كذلكامغفرةطلب
ا�صم اإى والفعلية ،»احي« ا�صم اإى كلها ترجع :الذاتية فال�صفات ،اإليهما ترجع

»القيوم«.»فانتظمهذانال�صمان�صفاتالكمالاأمانتظام«.)))
ولهذاعّدجمعمناأهلالعلمكماتقدماأنهماا�صماهالأعظم.)))

وتعاىتباركاهاإىالتوبةعلىوعزم،وتاأكيد،اإقرارفيه:»إليه�و�أتوب«:وقوله
ًكاذباكانواإل،كظاهرهالأمرباطنيفيهًصادقا�كاناإذااإلبهذايتلفظاألفينبغي«

بنيدياهعزوجل،فيخ�صىعليهمقته«.)4)
،الريةربمن،وكرمة،عظيمةب�صارةهذه:»لزحف�منفركانو�إن«:وقوله
منكانتواإنبل،كبرةارتكبمناأن،عبادهعلىوتعاىصبحانه�اهف�صلمنوهذا
،امهلكةاموبيقاتمناأنها النبياأخرالذي،الزحفمنكالفرار،الكبائراأعظم
اأنه(((.»لزحف�يوملتوي�(منهافذكر(...موبقات�ل�سبع��جتنبو�«: قالكمال

يغفرله.

.((678(م�سلم»أعطاه�سيء�يتعاظمهاه�فاإن،لرغبة�وليعظم...«:حديث�يجاءكما(((
.(((((لطحاوية�لعقيدة�سرح�(((

)))كابنتيميةو�بن�لقيموغرهما.

.(70(/((لربانية�لفتوحات�(4(

.(89(م�سلم،((766(لبخاري�(((
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يالكفارقتالحالاهصبيل�ياجهادمنالفرارهو:الزحفمنوالفرار
لالتي(العظام)الذنوبيغفرتعاىاأنهعلىالعظيمال�صتغفارهذافدل،احرب
دونهاأو،مثلهاأو،الزحفمنكالفرار،مالول،نف�ٍسيًحكمامرتكبهاعلىتوجب
الب�صارةهذهينال،معانيهًم�صتح�صرا،ًصادقا�،ًخل�صاالعبدقالهاإذا،(((الكبائرمن

العظيمة،منامغفرة.
الفوائد:

،اخلقو�صامة ،الرزق واإدرار ،العيوب و�صر ،الذنوب حوال�صتغفار فوائد
منامنزلةوقرب،الأمواليالركةوجريان،الآمالوح�صول،اماليوالع�صمة
يوقوة،الأمطار ونزولوالبنن الأموال وكرة.(((الرحمن الغفور ور�صي،الديان

الأبدان،والعي�سباأمانيالدنيا،واإىدخولاجنان.
s s s s s

سوء�منب��كو�أع���وذ،و�ج��ن،لبخل�منبكأع��وذ� إي�للهم�«(8()
�لعمر،و�أعوذبكمنفتنة�ل�سدر،و�أعوذبكمنعذ�ب�لقر«.
كانيتعوذمنخم�س:...................))) ه�ر�سولأن�،ڤخطاب�بنعمرعن

ال�شرح:

اأموراأنهاعلىدللة،الأمورهذهمنال�صتعاذة النبيدعواتيتكررتلقد
مهمةوخطرة،ينبغيال�صتعاذةمنهاعلىالدوام.

اإىالبلوغوهو»الكرصوء�من« كقولههو:»لعمر�سوء�منبكأعوذ�«:قوله
عامةفي�صبح،والبدنية،الذهنيةالقوىو�صعف،الفهمقلةيكالطفلمعهيعودحد
حياةي،والركةال�صاحعدموهو»لعمر�ب�»�سوء امق�صوديكونوقد،اأهله على

)))بد�ية�مبتدئوهد�ية�ل�سالك،(96(و�لفتوحات�لربانية،(70(/((بت�سرفي�سر.

.(70(/((لربانية�لفتوحات�(((
يو�األباي،((90/((ل�سيخن�سرط�علىاأرنوؤوط�سعيب�إ�سناده�و�سحح،((4((أحمد�أخرجه�(((

((07((،(((4/((لظماآن�مو�ردو�سحيح((497(لن�سائي�سحيح�
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،اخريزيادةاموؤمنعمرطولفاإن،وال�صيئاتالأعمالصوء�من،وعمرهالعبد
النا�س«؟خرمناهر�صوليا«: ام�صطفىصئل�عندمااحديثيجاءكما
عمرهطالمن«:قالصر؟�النا�سفاأي:قال،»عملهوح�صنعمرهطالمن«:قال

و�صاءعمله«.)))
ال�صكوكمنال�صدرعليهينطويماكلهي:»ل�سدر�فتنةمنبكو�أعوذ«:قوله
،وحقٍدوح�صٍدغٍلومن،(العتقاد(صوء�منفا�صدةمر�صيةغروعقيدة،والو�صاو�س

وغرذلكمنال�صروروام�صاوئالتيينطويعليهاالقلب.
s s s s s

ما�س،بيدكنا�سيتي،أمتك� بن�عبدكبن�عبدكإي�للهم�«(8((
أو�،نف�سكبهسميت�لكهوسم��بكلأ�ساألك�،ق�ساوؤكَيعدٌل،حكمكَي
لغيب�علميبهستاأثرت��أو�،خلقكمن�ًأحد�علمتهأو�،كتابكيأنزلته�
وذهابح��زيوج��اء،س��دري���ون��ور،قلبيربيعل��ق��ر�آن� جعلأن�،عندك

همي،�إا�أذهب�هُحزنهوهَمه،و�أبدلهمكانهفرحًا«
قال:ماقالعبٌدقط،�إذ��أ�سابههٌم�أوُحزنفقال:....... لنبي�أن�ڤم�سعودبنعبد�هعن

أن� سمعهن� م��ن ينبغي أج����ل�« :ق���ال .ل��ك��ل��م��ات� ه����وؤاء نتعلم أن� ل��ن��ا ينبغي ،ه� ر���س��ول ي��ا :�ق��ال��و
يتعلمهن«.)))

امفردات:

�لهم:امكروهالواردعلىالقلبيالأمرام�صتقبل.
�حزن:عك�سالهم،وهوعلىاأمرقدم�صى.)))

:نافذ. �لنا�سية:مقدمةالراأ�س.ما�سٍ

.((((0(((((9(لرمذي�سحيح�(((
سحيح�وي،((99(ل�سحيحة�ل�سل�سلة�ياألباي�و�سححه،(4((8(((7(((م�سندهيأحمد�رو�ه(((

.(((4(برقملطيب�لكلم�
.((76/((ل�سعادة�د�رمفتاح(((



284285b

&اللآلئالزكية -
ال�شرح:

،التوحيداأنواعجميعي،عقديةمهمةم�صائلعلىم�صتملاجليلالدعاءهذا
،الكثرذلكوغر،وال�صتعانة،والتوكل،التفوي�سمن،والعبودية،والقدر،والإمان
يت�صعلما،العبوديةواأ�صرار،امعارفمنففيه«:رحمهالقيمابنالإمامقالولهذا

لهكتاب«.)))
،هخلوقباأنهالعبداعراف:»أمتك�بن�عبدكبن�عبدكإي�للهم�«:قوله
فالكل،(((وحواءاآدماإىانتهاءامقربناأبويهمنابتداء،واأمهاتهواآباوؤههو،لهملوك
،عنطرفةعنهلهمغنىل،و�صوؤونهم،اأمورهمومدبر،خالقهموجلعزهماليك

ولي�سلهممنيلوذونويعوذونبه�صواه))).
يكتفملأنه،تعاىهبالعبوديةوالعرافواخ�صوعالتذللكمالفيهوهذا
إظهار�يو�آكدأبلغ��هذاأن،أمتك�بن�عبدكبن�«فيهزادبل»عبدكإي�«:بقوله

�لتذللو�لعبوديةهتعاى،اأنمنملكرجًالي�سمثلمنملكهمع�أبويه«.)4)

يكاملة،الوجوهجميعمنلكمالهاال�صرعيةالأدعيةاأهميةعلىيدلناوهذا
األفاظها،ومعانيها،وجالمقا�صدها،ومدلولتها.

كيففيهيت�صرف،تعاىاهبيدالراأ�سمقدمة:اأي«:»بيدكنا�سيتي«:قوله
ي�صاء،ويحكمفيهمايريد،لمعقبحكمه،ولرادلق�صائه«.)))

واحكم ،ال�صرعي الديني احكم :احكمن يتناول :»حكمكَي ما�س« :قوله
ل الكوي احكم لكن ،اأب��ى اأم صاء� العبد ي ما�صيان فكاهما ،الكوي القدري
ويكون،العبديخالفهفقد»وامنهياتالأوامر«ال�صرعياحكمواأما،خالفتهمكن

متعر�صاًللعقوبة.
.((89/4(معاد�ز�د(((

.((((لفو�ئد�(((
.((7/((للقرطبيلقر�آن�أحكام�(((

.((4((لطيب�لكلم�سرح�يلهيب�لعلم�(4(
.((9(/((اأدعية�فقه(((
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وتعاىصبحانه�اأق�صيتهجميع«باأنالعبدمناإقرار:»ق�ساوؤكّيعدل«:قوله
،وموت وحياة ،واأم ول��ذة ،وفقر وغنى ،و�صقم صحة� من :الوجوه كل من ،عليه
قال،الوجوهمنوجهباأّي،ظلمولفيهجورلعدٌلذلكوغر،وجاوزوعقوبة

تعاى:{وماربكبظامللعبيد}(ف�صلت).)))
اأفرادمنفردذكرحيث،(العدل)العليةربناصفات�منل�صفةاإثباتهذاوي
،فعلهيبالعدلمو�صوفصبحانه�فهو«،صبحانه�اأق�صيتهيالعدلاأنهوهو،معانيها
فهي،اأ�صًاجورصائبة�فيهالي�سوال�صتقامة،العدلصن�علىجاريةكلهافاأفعاله

دائرةكلهابنالف�صل،والرحمة،وبنالعدلواحكمة«.)))
ذلك ومن ،تعاى لربه واخ�صوع التذلل غاية اإظهار بعد الدعاء يصرع� ثم
احالةوهذه،ال�صائلناأدبمنوهذا،اأفعالهبكمالوالتمجيدالثناءاتمنلهتقدم
اهمناأكرمومن،ًكرمامنهام�صوؤولكاناإذاصيما�ولال�صوؤالاإجابةاإىاأقرب
،عبدهاإليهت�صرعاإذا،نظراأيفيهيعادلهول،كرماأّييوازيهلالذيوتعاىتبارك
هوماعلى،صاعته�يينفذهاحاجةصاأل�ثم،واخ�صوعاخ�صوعواأظهر،لهوتذلل

الائقلكرمهوجوده.)))
،اح�صنىاأ�صمائكمنا�صمبكلاإليكاأتو�صل:اأي:لكهوسم��بكلأ�ساألك�«:قوله
اأ�سماء� وه} :تعاى قال كما بالدعاء اه اإى التو�صل اأن��واع اأعظم هو وه��ذا

.(180:الأعراف){بهافادعوهح�سنى�

قوله:»�سميتبهنف�سك«:اأي:اخرتهلنف�صكالذييليقبكمالك،وجالك.
،عبادك به يتعبد ،ر�صلك على امنزلة كتبك ي :»كتابك يأنزلته� أو�« :قوله

وي�صاألونكويدعونكبه،واأنااأحدهم.
.حمدنبيناومنهم،وامائكة،الأنبياءمن:»خلقكمن�ًأحد�علمتهأو�«:قوله

)))�مرجع�ل�سابق.
.(98/((للهر��سلنونية�سرح�(((

)))�لعلم�لهيب،،((4((بت�سرفي�سر.
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علمينف�صكبهخ�ص�صتاأي:»عندكلغيب�علميبهستاأثرت��أو�«:قوله
يدلوهذا»لكهوسم��بكل«لقولهتق�صيمكلهوهذا،اأحدعليهيطلعفلم،الغيب
تعاىاأ�صماءهفجعل،معنعدديح�صورةغراح�صنىتعاىاأ�صماءهاأنعلى
ينزلوم،غرهماأومائكتهمنصاء�منفاأظهره،نف�صهبهصّمى�ق�صم:اأق�صامثاثة
لنف�صهبها�صتاأثروق�صم،عبادهاإىبهفتعَرف،كتابهياأنزلهوق�صم،كتابهيبه

يطلععليهاأحد))).
علمما،كلهااح�صنىباأ�صمائهتعاىاإليهالتو�صلامباركالدعاءهذافت�صمن
واأ�صرفها،العلوملكلاأ�صلو�صفاتهاهباأ�صماءوالعلم،يعلمهاموما،منهاالعبد
تباركاهمناأ�صمىول،اأ�صرفول،امعلومب�صرفي�صرفالعلمصرف�لأن،واأعاها
زادتو�صفاتهواأ�صمائهتعاىباهوامعرفةالعلمعظيمكانكلماوالعبد«وتعاى
والوقوع،مع�صيتهعنًبُعداوازداد،وعاجللهوعبوديتهمراقبتهوعظمت،لهخ�صيته

فيماي�صخطه،كماقالبع�سال�صلف:»منكانباهاأعرفكانمنهاأخوف.
،باأ�صمائهربهالعبديعرفاأن،والغم،واحزنالهميطردمااأعظمكانولهذا
،معانيهاوا�صتح�صار»(((.بهاوالتو�صلعليهاوالثناءبذكرهاقلبهيعمرواأن،و�صفاته
والإمان،تعاىلهواخ�صوع،التذلل:من،اجليلةالتو�صاتمنجمًاقدماأنبعد
كذلكاإليه وتو�صل،ال�صالحبعملهاإليه تو�صلوهو،وعدله،وق�صائه،حكمهبكمال

باأفعاله،ثمتو�صلاإليهبجميعاأ�صمائهاح�صنى،و�صفاتهالعليا.
علىدللة،دعائهيديبنمقدمة،العظيمةالتو�صاتمناأنواعثاثةفجمع
جليةدللةهذاوي،وجلعزربهالعبدي�صاألهمااإعطاءي،الو�صائلهذهاأهمية
العبدعرفهاما،اح�صنىاأ�صمائهبكلالتو�صلال�صريفةالنبويةال�صنةمناأنهعلى
اأ�صاألكاإياللهم«:مثًايقولكاأن،مطلوبهاأفرادهامنفردذكردون،يعرفهاموما

بكلاأ�صمائكاح�صنىاأنتعطيني:كذاوكذا.

.(7(6/((لعليل�و�سفاء،((8(/((لفو�ئد�بد�ئع(((
)))فقه�اأدعيةو�اأذكار((9(-(9(/((بت�سرفي�سر.
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»الربيع«وُخ�َس،و�صروره،قلبيفرح:اأي:»قلبيربيعلقر�آن�جعلأن�«:قوله
ويخرج،اإليهوميل،الزمانمنالربيعيقلبهيرتاحالإن�صانلأن،ال�صنةف�صلدون
الدعوة هذه فت�صمنت (((.والبتهاج وال�صرور الن�صاط له ويح�صل ،والغم الهم من
(((.تدبرهيًراغبا،اإليهمائًا،القراآناإىًمرتاحاقلبهيجعلاأنتعاىاهصوؤال�

يكلحاٍل،واآن.
وهذايدلعلىاأنالقراآنهوال�صفاءالناجعمنتاأمله،وتدبره،وم�صكبه.

قوله:»ونور�سدري«:اأيت�صرقيقلبيباأنوارامعرفة،فاأميزاحقوالباطل.
انك�صاف :اأي ،(4(النك�صاف :هو اجاء (((»هميوذه��اب ح��زيوجاء« :قوله

      }:تعاىقالكما،اموؤمننلأوليائهصفاء�القراآنلأن،وهميحزي
      }،(الإ�صراء){ڭ                       

.(44:ف�صلت){     
اأمام يقف صيء� واأي ،صيء� كمثله لي�س ال��ذي ،احكيم تعاى اه كام لأن��ه
وهموملأحزانكا�صف،امبنالذكراأف�صلهوالذيفالقراآن،العظيمالكامهذا
ذاهٌبمثلهصيء�فلي�س،حنكليوتفكربتدبروالنهاربالليليتلوهمن،اموؤمنن
،واأن�صه ،القلب نعيم من وفيه ،الع�صرية النف�صية والأمرا�س ،والأح��زان لاأوهام
تعاىاهلكتابالعبدح�صيلقدروعلى،الوا�صفوني�صفهلماوراحته،ولذاته
،والطماأنينة ،والراحة ال�صعادة منينال ً،وعما،ومدار�صة،ًوفهما ،ًوحفظا،تاوة

والعافيةيالبدنوالنف�س،ماليح�صيهاإلاهربالعامن.
ت�صمنوما،امباركالدعاءهذامعايجزالةراأيتاأنبعدعبداهياولعلك
أن�سمعهن�منينبغي«: ام�صطفىقولمعنىعلمت،جليلةومعاي،مقا�صدمن

يتعلمهن«فكنمنهمحفظكاه.

.((44(لهيب�لعلم�(((
.((97(لذ�كرين�حفة(((

.(7(0/((لعليل�سفاء�،لقلب�علىلو�ردة�مكروه�أق�سام�ستوعب��فقد«:ه�رحمهلقيم�بن�قال(((
.((79(ل�سحاح�(4(
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))(8»�للهم�إي�أ�ساألكعلمًانافعًا،ورزقًاطيبًا،وعمًامتقبًا«.

(( كانيقول�إذ��سلى�ل�سبححنُي�سلم:.............))) لنبي�أن�،عنهاه�ر�سيسلمة�أم�عن

ال�شرح:
غايةييومكل،بهال�صبحصاة�بعدي�صتفتح كانالذيامباركالدعاءهذا
اإليومهيمطمعلهلي�سوام�صلم،ومفتتحه،اليومبدايةهوال�صبحلأن،امنا�صبة
يامذكورة(النبيلةوالأهداف)اجليلةوامقا�صد،العظيمةالأهدافهذهح�صيل
،الطيبوالرزق،النافعالعلم«وهي،النهاراأوليهمتهحديدي،احديثهذا
يحدد،غرهادونالثاثةالأمورهذهبذكرليومهافتتاحهيوكاأنه،»امتقبلوالعمل
ل�صرهواأ�صبط،الإن�صانلقلباأجمعهذااأنريبول،يومهيومقا�صدهاأهدافه
مداأن،يومهواأولصباحه�يلربهوت�صرعا�صتعانةوفيه.احياةهذهي(((وم�صلكه
امقا�صدهذهفاإن،يومكلالأهدافهذهعلىلل�صروالتوفيق،واخر،العونله

الثاثعليهاالفاحيالدنياوالآخرة.
صوؤاله�قبل،النافعالعلماهب�صوؤالالدعاءهذا النبيبداأكيفوتاأمل«
،يبداأوبه،مقدمالنافعالعلماأناإىاإ�صارةهذاوي،امتقبلوالعمل،الطيبالرزق

                                     }:تعاىقال
}(حمد).     

ًوموافقاًصحيحا�العمليكوناأنمكنللأنه،والعملالقولقبلبالعلمفبداأ
،امتاأملعلىتخفىلظاهرةحكمةالنافعبالعلمالبدءوي،علمدونوال�صنةللكتاب
،ال�صالحوغرال�صالحالعملبنميزاأنامرءي�صتطيعبهالنافعالعلماأنوهياأل

وي�صتطيعاأنميزبنالزرقالطيبوغرالطيب.
،((((/((اأفكار�نتائجيحجربن�إ�سناده�وح�سن،((0((و�لليلةليوم�عمليلن�سائي�أخرجه�(((

.(((9(ماجهبن�سحيح�ياألباي�و�سححه
للدكتور(4(�40/((اأدعية�فقهلقيمة�لر�سالة�علىلدعاء��هذسرح�يتعاىه�بعدعتمدت�(((

�لفا�سلعبد�لرز�ق�لبدر.
.(40/4(اأدعية�فقه(((
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بنافعلي�سوعلم،نافععلم،نوعانالعلماأنعلىدللةفيه:»نافعًاعلمًا«:قوله
كماتقدمياحديث»�سلو��هعلمًانافعًا،وتعوذو�باهمنعلماينفع«.

فعلم،بالقلبوعلم،بالل�صانعلم،علمانالعلم«:اهرحمهالب�صرياح�صنقال
القلبهوالعلمالنافع،وعلمالل�صانهوحجةاهعلىابناآدم«.)))

هوالإخبات،واخ�صوعال�صكينةلهفاأوجب،القلببا�صرماهوالنافعفالعلم
اهحجةفهوالل�صانعلىكانواإما،العلممنذلكالقلوبيبا�صرمواإذا،تعاى

علىبنياآدم.
تعاىواه،وخبيث،طيب،نوعانالرزقاأناإىكذلكاإ�صارةفيه:»طيبًارزقًا«:قوله

  }:وعاجلفقالامر�صلنبهاأمرمااموؤمننتعاىاهاأمروقد،ًطيبااإليقبلل
  }:تعاىوقال،(اموؤمنون){                        
،(البقرة){                              

فاإنمناأعظمالأ�صباباموجبةلإجابةالدعاءطيباماأكلكماتقدم.
اه اإى العبد به يتقرب عملكل لي�س اأنه اإى اإ�صارة فيه :»متقبًاعمًا« :قوله
وعلى،وحدهتعاىهكانماهووال�صالح،فقطال�صالحهوالعملمنامتقبلبل،متقبًا

. النبيهديعلىًو�صوابا،هًخال�صايكوناأنبدفا، ام�صطفىو�صنةهدي
{عمًاأح�سن�أيكم�ليبلوكمو�حياةموت�خلقلذي�}:تعاىاهقالولهذا

.»واأ�صوبه،اأخل�صه:اأي«:الآيةمعنىيعيا�سبنالف�صيلقال.(2:املك)

،صباح�كلعليهيحافظاأنبام�صلميح�صن،الفائدةكبر،النفععظيمدعاءفهذا
،الأ�صبابوبذل،الدعاءبنفيجمع،بالعلمالدعاءيتبعثم الكرمبالنبيًمتاأ�صيا

وهذااأكملالدعاء،لينالهذهاخراتالعظيمة،والأف�صالالكرمة.)))
s s s s s

.((((/(((سيبة�أبي�بن�أخرجه�(((
)))فقه�اأدعيةو�اأذكار،د.عبد�لرز�ق�لبدر(4(-40/((بت�سرفي�سر.
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علىو�أن��ا،عبدكو�أن��اخلقتني،أن��ت�إا�إل��ه�ارب��يأن��ت�للهم�«(84(
بنعمتكلكأبوء�،سنعت�ماسر�منبكأعوذ�،ستطعت��ماووعدكعهدك

علَي،و�أبوءلكبذنبي،فاغفري،فاإنهايغفر�لذنوب�إا�أنت«.
�أنهقال:�سيد�ا�ستغفار�أنيقول:.........................))) لنبي�عنڤأو�س�بنسد�د�عن

لليل�منقالهاومن،جنة�أهل�منفهوُي�سيأن�قبليومهمنفماتبهاموقنًالنهار�منقالهامن
وهوموقنبهافماتقبل�أنُي�سبحفهومن�أهل�جنة.

ال�شرح:

والإنابةوتعاىتباركهوالتذللكلهاالتوبةمعاياجامعالعظيمالدعاءهذا
صيغ� صائر� فاق لأنه ،ال�صتغفار صيد� باأنه ،والآخرين الأولين صيد� و�صفه ،اإليه
غرهعلىالدعاءهذااأف�صليةووجه،الرتبةيعليهاوعا،(((الف�صيلةيال�صتغفار
،وعاجلمنهبالنعموالعراف،اهعلىالثناءمناحتواهما،ال�صتغفارصيغ�من

والإقراربالذنوب،واخا�صة:اأنهاأجمعامعاياموجبةللغفرانمنالذنوب.
،صواك�خالقولربيلي�ساهيا:اأى»أنت�إا�إله�اربيأنت�للهم�«:قوله
،الربوبيةبتوحيداإقرارفهذا،خلقهل�صوؤونامدبرالرازقاخالقامالكفاأنت
،العلَيةالربوبيةخ�صائ�سمنالأفعالصفات�لأن»خلقتني«بقولهاأعقبهولهذا
،ب�صعفهالعبداإقراركمالفيهوهذا،غركاأحدلوملوكك،خلوفكاأنا:اأي
ذلكعلىدلكما،والتعظيمالثناءكمالمنوهذا،وجلعزهوا�صت�صامه
،والق�صر،واح�صر،التاأكيديفيداأنه ًمراراصبق�الذي(أنت�(الف�صلصمر�
والإمان،اهيديبنوالنك�صار،واخ�صوع،التذلل غايةاإظهار فيهوهذا

بوحدانيته�صبحانهيربوبيته،وياألوهيته.
لتوحيدحقيقوهذا،صواك�بحقمعبودلاأي»أنت�إا�إله�ا«:قولهوي

الألوهية.فجمعفيهبناأنواعالتوحيدالثاثة.
،عليهعاهدتكماعلىواأنا:اأي»ستطعت��ماووعدكعهدكعلىو�أنا«:قوله

.(6(06(لبخاري�سحيح�(((
.(((9/(((لفتح�:نظر�(((
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وقوله،لأوامركوالمتثال،بطاعتكالقياميوالإخا�س،بكالإمانمنوواعدتك
علىيقدرلًاأحدااأنلأمتهاإعامهذاوي،ا�صتطاعتيقدرعلىاأي»ستطعت��ما«
علىوال�صكرالطاعاتبكمالالوفاءول،صبحانه�هعليهيجبمابجميعالإتيان

النعم،لهذارفقاهبعبادهفلميكلفنف�صاًاإلو�صعها.
ماكلمنبكواأعت�صم،اإليكاألتجئ:اأي»سنعت�ماسر�منبكأع��وذ�«:قوله

اقرفت،وعملتمنالذنوب،لأن»ما«امو�صولةتفيدالعموم.
،(((اللزوم البواء واأ�صل ،واألتزم ،واأقر ،اأعرف »عليبنعمتكلكأب��وء�« :قوله
لالتي علَي نعمك وكرة بعظم اأعرف اأي ،العموم يفيد م�صافمفرد:ونعمتك
والتي،الإ�صامنعمةاأعظمهاوالتي،النعماأنواعجميعلت�صمليقيدهام،ُح�صى
اأ�صبغهاوالتي،والإمانالإ�صامنعمةمنواأجلاأكرنعمةواأي،نعمةبعدهالي�س

عليناربناتعاىدون�صببول�صوؤالولو�صيلة.
قالكما،القرافمحقالعراففاإن،بذنوبياأقر:اأي»بذنبيو�أبوء«:قوله
علم:ق��ال،ذنوبييغفر�رب:ق��ال�إذ�عبدهمنليعجبرب��كإن�« اهر�صول

عبدي�أنهايغفر�لذنوبغري«))).

علّيت�صراأناأ�صاألك:اأي»أنت�إا�لذنوب�يغفرافاإنهيفاغفر«:وقوله
بذنبهاعرفمناأن :بيان وفيه،ورحمتكبف�صلكعنهاوالتجاوز ،ذنوبيكل
،وتاب،بذنبهعرف��إذ�لعبد�أن�«وفيهالطويلالإفكحديثيكما،لهغفر

وتاب�هعليه«.

ينالهالذي،اجزيلوالثواب،العظيمالأجرببيانالدعاءهذا النبيختمثم
الإمانهواليقن»بهاموقنًاقالهامن«:فقال،وم�صاءصباح�كليعليهيحافظمن
ًم�صدقا،قلبهمنًخل�صااأي:»بهاموقنا«قولهومعنى،فيهصك�لالذي،الكامل
كذلكالليلمنقالهاومن،اجنةاأهلمنفهوم�صياأنقبليومهمنفمات،بثوابها

.(9((لنهاية�(((
.(4(4/((لظماآن�مو�ردسحيح�(((
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بكلماتجزيلوثوابعظيماأجرمنفياله،(((اجنةاأهلمنفهو،ي�صبحاأنقبلفمات

ق�صرةقليلةامبنىكثرةامعنى،يحظىبجنةعر�صهاالأر�سوال�صمواتالعا.
s s s s s

))(8»�للهم�كفنيبحالكعنَحَر�ِمك،و�أغننيبف�سلكَعِمن�سو�ك«.

،عنكه�أَد�ه�،دْينًا(((ثبرجبلمثلعليككانلو:قال،كلماتعلمه ه�ر�سولأن�ڤعليعن
قال:قل:..............)))

امفردات:

،دفعته:عنهكففته:يقال،والغنى،وال�صرف،الدفع:وهو،الكفمن:»كفني�«
و�صرفته،وكَفعنالنا�س،اأي:اأغنى).(4وامعنى:امنعنيواحفظنيبحالك.)))

ال�شرح:

قالهفاإذا،اأدائهعنعاجٌزوهوديٌنعليهمناأنعلىالعظيمالدعاءهذايدل
ولو،الدينحجمكانمهماعنهاهاأَداه،بهاهعلىواألحمعانيهوفهمبهواعتنى
وتقديرفر�سعلىاأي:»...عليككانلو«:قولهيكما،العظيماجبلمثلكان
واأخرجك ،مذلته مناأنقذك :اأي ،»عنكه�أّد�ه�« :قوله ،(6(امبالغة خرجخارج
ل ماأى قدره جل وخزائنه ،العظيم اه بيد واخر الف�صل لأن (7(.ذمتك من
،و�لنهارلليل�سَحاء�نفقةيغي�سهاا،ماأىه�يُد«: قالكما،نفقةتنق�صها
ومعنى(9(»..يدهيما(8(يغ�سمفاإنهو�اأر�س؟ل�سمو�ت�خلقمنذأنفق�ماأر�أيتم�

.((97/((ل�سمد�ه�وف�سل،(((9/(((لباري�فتح:نظر�(((

)))يلفظمثلجبل»�سبر«وهوجبلباليمن.
.((8(0(و�لرهيبلرغيب�سحيح�،(((6((لرمذي�سحيح�ياألباي�سححه�(((

.((((9(محيط�لقامو�س�(4(
.((86/((لربانية�لفتوحات�(((

.((87(لهيب�لعلم�(6(
.((7(/4(لتنوير�(((

)(8ينق�س.
.(99((وم�سلم،(74(((لبخاري�(9(
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،ف�صلهو�صعة،وكرمه،جودهكمالعلىيدلوهذا،واخرالعطاءكثرة:اأي:صّحاء�
واإح�صانه،عَز�صاأنربنا.

واحفظني،بحالكامنعنياهيا:اأي»حر�مكعنبحالككفني�للهم�«:قوله
ت�صمنت،صوؤوي�منصاأن�كلوي،وملب�صي،وم�صربي،ماأكليي،اأحوايكليبه
من،احرامعنًم�صتغنيا،باحالًمكتفيايجعلهاأنصبحانه�اهصوؤال�الدعوةهذه

جميعالوجوهعلىالدوام.
عليُمُنمابف�صلكاأ�صتغنياجعلني:اأي»سو�ك�عمنبف�سلكو�أغنني«:قوله
اإىاألتجئول،غركاإىاأفتقرفا،اخلقمنصواك�عَمن،ورزقوخٍرنعمٍةمن

اأحد�صواك،وت�صمنتكذلك�صوؤالاهتعاىالغنىبهوحده،دوناأحد�صواه.
الفوائد:

ما صمعه�اإ�صغاء علىينبهه ماللمتعلم اإلقائه قبليذكراأنه للعام ينبغي اأنه
عنال�صتغناءاأنوفيه،اإقبالاأمعليهويقبل،واأحفظ،نف�صهياأوقعفيكون،يلقيه

العباد،مراداهتعاى.)))
s s s s s

)(86»ا�إله�إا�أنت�سبحانك�إيكنتمن�لظامن«.
قال:قالڤوقا�سأبي�بنسعد�له«.عنه�ستجاب��إا�قطسيء�يم�سلمرجلبهايدعمفاإنه«

:دعوةذي�لنون�إذدعاوهويبطن�حوت:))) ه�ر�سول

،عنه؟يفرجبهدعالدنيا�بايامنباءأو�،كربمنكمبرجلنزل�إذ�ب�سيءأخركم�أا�«:روايةوي
فقيلله:بلى،فقال:»دعاءذي�لنون...«.)))

.((7(/4(لتنوير�(((
وي ،(((0(( لرمذي� سحيح� ي األباي� و�سححه ،(6(6( و�لليلة ليوم� عمل ي لن�سائي� رو�ه (((

.(((8((جامع�سحيح�
ياألباي� و�سححه،لذهبي� وو�فقه،اإ�سناد� سحيح�:وقال،((0(/((:م�ستدرك� يحاكم�رو�ه (((

.((744(ل�سحيحة�اأحاديث�سل�سلة�
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امفردات:

»�سبحانك«:الت�صبيحهو:التنزيه،اأي:اإبعادعناهتعاىكلنق�سو�صوء.)))

ال�شرح:

النبوية ال�صنة يوكذلك ،تعاى اه كتاب يذكره جاءامبارك الدعاء هذا
امطهرةيدعوةيون�سعليهال�صام.

للرب والتنزيه التوحيد كمال من فيها فاإن ،النون ذي دعوة :لقيم� ب��ن� ق��ال
يواأبلغ ،والهم الكرب اأدوية اأبلغ منهوماوذنبهبظلمهالعبد واعراف،تعاى
يت�صمنانوالتنزيهالتوحيدفاإن،احوائجق�صاءيوتعاىصبحانه�اهاإىالو�صائل
بالظلموالعراف،عنهومثيلوعيبنق�سكلو�صلب،تعاىهكمالكلاإثبات
اهاإى ورجوعهانك�صاره ويوجب،والعقاب والثواب بال�صرع العبد اإمان يت�صمن
فهاهنا،وجلعزربهاإىوافتقاره،بعبوديتهوالعرافعرتهمنوا�صتقالته،تعاى

اأربعةاأمورقدوقعالتو�صلفيها:التوحيد،والتنزيه،والعبودية،والعراف.)))
،احوتبطنيربه ال�صام عليهيون�س به نادى الذي العظيم الدعاء وهذا

يت�صمنثاثةمطالبعظيمةمنكمالالتوحيدوالعبودية:
معبودكلونفي،بالألوهيهاهبانفرادواإماناإقرار»أنت�إا�إله�ا«:قوله�1

عنهجلوعا،منعر�صهاإىقراراأر�صه.
امت�صمن،و�صوءونق�سعيبكلعنتعاىاهتنزيهاإثباتفيه»سبحانك�«�2
فلي�س،وامهالكام�صائبمنالعبدعلىيقعماجملتهومن،الوجوهكلمنلهللكمال
جمعااجليانامطلبانوهذان،عدلهكمالفيهبل،وجورظلماأي اهمنفيها
،الربوبيةلتوحيدامت�صمن،الألوهيةتوحيد»أنت�إا�إله�ا«:فقوله:التوحيداأنواع
الأو�صافمنالكمالصفات�كلواإثبات،تعاىهالنقائ�سصفات�نفي»سبحانك�«

.((9(4/((لعرب�ل�سان(((
.((08/((معاد�ز�د(((
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يالأ�صباباأعظمهو،بالتوحيدتعاىاهاإىالتو�صلاأنعلىيدلوهذا،وامدائح
النجاةمنال�صرور،والأخطار،وامهالك،يالدنياوالآخرة.

جانبيوتق�صرهبذنبهالعبداعراففيه»لظامن�منكنتإي�«قوله�3
منيحبكمااهباأنبيانوفيه،تعاىاهمنامغفرةطلبيت�صمنوهو،خالقه
كذلكيحبفاإنه،واخا�صةالعامةونعمه،و�صفاتهباأ�صمائهاإليهيتو�صلاأنالداعي
،م�صاحهح�صيلعلىقدرته وعدم،وفقره وعجزهب�صعفه اإليه يتو�صل اأن منه
فهذاكتابه ياأنبيائه عناهحكىكما ،وتعاى صبحانه� منه اإل ،م�صارهودفع
م�َصهحنواأيوب(الق�ص�س({                                  }:يقولمو�صى
الذيالدعاءفاإن.(الأنبياء({                 }:قالال�صر

جتمعفيههذهالو�صائلليرد.
في�ه»لهه�ستجاب��إا�قطسيء�يم�سلمرجلبهايدعمفاإنه«: وقوله
ا�صتجاباإل ،ًمتيقناًصادقا�ًخل�صابهادعامنباأنام�صدوقال�صادقمنتاأكي�د
نبيناجيناكما«(الأنبياء({          }تعاىقالكما،لهاه
مناموؤمننننجيكذلك،دعانااإذالبحرياحوتبطنياحب�سكربمنيون�س

كربهماإذاا�صتغاثوابناودعونا«.)))
] ] ] ] ]

يغفر�للهم�،أمري�أر�سد�علىيو�عزم،نف�سيسر�قنيللهم�«(87(
ما�أ�سررت،وما�أعلنت،وما�أخطاأت،وماعمدت،وماعلمت،وماجهلت«.

قالله:قل:................))) ه�ر�سولأن�،ڤح�سن�بنعمر�نعن
،أ�سررت�وما،تعمدتوما،أخطاآت�مايغفر�للهم�«: لنبي�دعاءعامةكان«:قالأنه�ڤوعنه

وما�أعلنت،وماجهلت،وماتعمدت«.)))

.((8(/(6(لطري�تف�سر(((
أحمد�م�سندحقيقهيو�اأرنوؤوط،((060((((4�((4/((لظماآن�مو�ردسحيح�ياألباي�سححه�(((

.((999((((97/(((
.((((/(((اأرنوؤوط�سعيب�و�سححه،((99(6(م�سند�يأحمد�أخرجه�(((
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امفردات:

اجدهو:العزماأ�صل فاإن،الأمراإم�صاء علىالقلبعقد:العزمة:يعزم�

.(53:الأحقاف({             }:تعاىقال،وال�صر
:اأ�صتهديك ،وال�صواب وال�صاح الطاعة وهو الغي صد� :هو الر�صد :اأر���س��د

ال�صن:�صنالطلب،اأيطلبالهداية.)))
:ال�شرح

ي�صاألاأنح�صنبنعمران:اجليلال�صحابي،للعامنالرحمة ر�صولنااأمر
،ال�صرواأ�صول،ومنابعمبادئاأحدهيلأنها،نف�صهصر�ويع�صمهيقيهاأنتعاىاه
الذنوب يالعبد ويوقع ،الذميمة واخ�صال،ال�صيئة الأعمال يولد النف�س صر� فاإن
{                          }:تعاىاهقال،العظيمةوالآثام،الكبرة

.(53:يو�صف)

والداعيال�صرحركهولأنه،ال�صيطانمنال�صتعاذةالدعوةهذهوت�صمنت
بابمنوهو،نف�صهصر�منوال�صامةالنجاةتعاىي�صاألاأنذلكبعداأمرهثم،فيها
والأذىال�صوائبمنامكانيفرغاأن«هيتقدمكما،التحليةقبلتكونوالتي،التخلية

ثميطهر«.)))
اإى وق�صده ،قلبه م�صياأن تعاى اه ي�صاأل اأن  اأمره وهو ،التحلية ثم
العزمةصاأل�،»أمري�أر�سد�علىيعزم�«:بقوله:وال�صواب،وال�صتقامة،ال�صاح
فاإذا،عزملهولي�س،الر�صديعلمقدالإن�صانفاإن،اخرمبداألأنها:الر�صدعلى

عزمعلىفعلاأفلح.
اجازم الق�صد ي�صتلزم الذي ،الأم��ر اإم�صاء على القلب عقد :ه��ي و�لعزية
ذلكعلىللعبدقدرةول،الفعلعلىالإرادةقوىا�صتجماعوقيل،بالفعلامت�صل

.(748(مفرد�ت�(((

.((6-((/((عثيمنابن،عمر�نآل�سورة�تف�سر(((
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اأح�صناإىوق�صدهقلبهم�صياأنتعاىاهصاأل�فلهذا،وتعاىتباركباهاإل
،الآخرةالداريالنجاةطريقلأنه،واأمورهاأحوالهكليتعاىلهوالطاعة،ال�صاح
العملي،العزمح�صيلي،عليهتعاى،والتوكلباهال�صتعانةاإىحتاجفالعبد

                 }:تعاىقال،العزمح�صولبعد،العزممقت�صى
}(اآلعمران)،والعزمنوعان:   

�1عزميادخولاإىالهدىوالر�صاد.
منوالنتقال،فيهالدخولبعد،الهدىهذاعلىوالثباتالدوامعلىوعزم�2

حالاإىحالاأكملمنها.ولهذا�صمىاهتعاىخوا�سالر�صل»اأويالعزم«.
اإرادةعلىصّمم�فمن،و�صعفها،عزمتهقوةقدرعلىللعبدتعاىاهعونفاإن
أ�سررت�مايغفر�للهم�«يدعواأناأمرهثم(((.عليهوثبته،تعاىربهاأعانهاخر

وما�أعلنت،وما�أخطاأت،وماعمدت،وماعلمت،وماجهلت«.

امطالب تلك دعائه عامة كان  اه ر�صول اأن عنه الأخ��رى الرواية وي
العالية.

بكلالذنوبكلعنوالتجاوز،ال�صروهي،امغفرةتعاىاهصوؤال�ياأولهابداأ
وقداإلذنبمنفما،واأوقاته،اأحوالهكليالعبديقرفهاالتي،ومراتبها،اأنواعها
الذنوبغفرانتعاىاهصوؤال�يالفائدةفاإن،العظيمال�صتغفارهذافيهدخل
،تعاىهوالذل،العبودية مقام ًتكثرا:ًصابقا�تقدمكماوالتعميمالتف�صيل بهذا
واأفرادهاباأنواعهاالذنوبهذها�صتح�صارفاإن،بهيدعوماالعبدي�صتح�صروحتى
العاجليبهاالوقوععدمي،العزمياإرادتهاتقويةيالنف�سيعظيموقعله

والآجل.
s s s s s

.((96-(6(/((رجببن�ر�سائلوجموع،(((0/((لقدير�في�س:نظر�(((
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)(88»�للهم�إي�أ�ستهديكاأر�سد�أمري،و�أعوذبكمن�سرنف�سي«.

يقول:...............))) ه�ر�سولسمع�أنه�ڤلعا�س�أبي�بنعثمانوعن

ال�شرح:
فاإن،ال�صاملةالكاملةالهدايةتعاىاهصوؤال�فيه:»أ�ستهديك�إي�للهم�«:قوله

الهدايةكماتقدمنوعان:

             }:تعاى قال واإر�صاد دللة هداية � 1
بهادعاالتيهيالهدايةوهذه،الباطلوطريقاحقطريقدللناهاأي(الإن�صان({

الر�صلواأولوالعلم،وال�صاحونيكلزمانومكان.
:العبيدرباإلعليهايقدرلوهي،يزيغلاإليهاوفقمنالتي:توفيقهداية�2

})الق�ص�س)                                }
والعبدي�صاألاهتعاىالهدايتن:اأنيدلهعلىطريقاخر،واأنيوفقهويثبتهعليه.

اأمورياأ�صلحاإىامو�صلةال�صبلاأف�صلاإىتوفقنياأناأي:»أمري�اأر�سد«وقوله
و�صوؤوي،يديني،ودنياي،واآخرتي،فاأفوزبر�صاكواأنالجنتك.

s s s s s

)(89»�للهم�إي�أ�ساألكمنف�سلكورحمتك،فاإنهايلكها�إا�أنت«.
عنديجدفلم،طعامًاعندهنيبتغيأزو�جه�إى�فاأر�سل،سيفًا� لنبي�أ�ساب�:قالعبد�هعن

و�حدةمنهنفقال:فاأهديتله�ساةم�سلية،فقال:هذهمنف�سل�هونحنننتظر�لرحمة.)))

امفردات:
»ف�سلك«:الف�صلهوالزيادةعنالقت�صاد.)))

و�سححه،(90((حبانابنحقيقهوي،(4(4/(9(اأرنوؤوط�و�سححه،((790((أحمد�أخرجه�(((
.(7/(((90((م�سند�سحيح�يلو�دعي�

وي،((47((لن�سائي�سحيح�ياألباي�و�سححه،((78/(0(لكبر�معجم�يلطر�ي�أخرجه�(((
.(((78(جامع�سحيح�وي،(((4((ل�سحيحة�اأحاديث�سل�سلة�

.(6(9(مفرد�ت� (((
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و�اأف�سال:الإح�صان،والفوا�صل:الأيادياجميلة.)))

ال�شرح:

وتعاى صبحانه� بذلك اأم��ر كما ،العظيم اه ف�صل من  ام�صطفى صاأل�
{                         }:بقولهبالتنزيل
،والآخرة،الدنيااأمورمنواإنعامه،اإح�صانهمزيدمنتعاىاها�صاألوا:اأي،(الن�صاء)

                      }:صبحانه�قالكمابيديهكلهالف�صللأن
}(اآلعمران).   

علىلذلكاأهًاهويعلمهمنصاء�منفيعطيه،ي�صاءكيففيهيت�صرف:اأي
،عظيمف�صلهاأن :اآية مناأكر يصبحانه� اأخر وقد ،والقدرة ،احكمةمقت�صى
،كميةالعظيمالف�صلصاحب�«:اأي،(105:البقرة){لعظيم�لف�سل�ذوو�ه}:كقوله

والعظيمكيفية،والعظيم�صمولًيامكان،و�صمولًيالزمان«.)))

وعطائكخركمنالزيادةاهيااأ�صاألك:اأي»ف�سلكمنأ�ساألك�إي�للهم�«:قوله
،صيء�كلو�صعتالتيرحمتكواأ�صاألك:اأي(ورحمتك):قوله،عنهاغنىلالتيواآلئك
يوكذلك،وديني،معا�صياأموريعلّيالدائموتعطفك،رحماتكمنعلّيت�صبغاأن

معادي،لأنهياربيلغنىيعنف�صائلك،ورحماتكطرفةعن.

فاإنك ،غركوالرحمة الف�صل ملكل:اأي ،»أن���ت� إا� يلكهااف��اإن��ه« :قوله
،والطلبلل�صوؤالكالتعليلوهو.منكاإليطلبانول،ت�صاءمناإىومر�صلهما،مقدرهما

اأي:ما�صاألتكهذينالأمرين،اإللأنكاأنتامتفردفيهمالاأحد�صواك.)))

اأيي�صاألفا،صيء�لكلومقدر،صيء�كلوله،صيء�كلمالكهووجلعزلأنه
�صيء،اإلمنهجلوعا.

.((4(8/((و�لل�سان،((7(9/((ل�سحاح�(((
.((78/((عثيمنابنلكرم�لقر�آن�منأحكام�(((

.((44/((لقدير�في�س(((
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الرحمة لأن ،اأخ�س والف�صل ،اأعم الرحمة اأن« :والرحمة الف�صل بن والفرق
كمالأنه)،امطلوبح�صولفيه:والف�صل،امطلوبامكروه،وح�صولدفعفيهايكون

تقدم)العطاءالزائد.)))
 لنبيهالعامنربا�صتجابةصرعة�علىيدل:»م�سليةساة�لهفاأُهديت«:قوله
هذهلهفاأهديت،مهلةدونوالرتيب،التعقيبعلىتدّلالتي»ب�»الفاءذلكعلىدَل

ال�صاةمبا�صرةترتيباً،وتعقيباًعلىدعائه.
اأعطاه،التوجهيو�صدق،ويقنظنبح�صن،العامنرباهدعامنكلوهكذا
عنتعاىاهبَنكما،حكمتهمقت�صىعلى،الآج��ل اأو العاجل يصاأله�مااه
}(الق�ص�س).                              }:قالحينماال�صامعليهمو�صى

                   }:مبا�صرهصوؤاله�بعدال�صتجابةفكانت
العاجل ي اه ورزق��ه ،(25 :الق�ص�س) {                        

والآجل،كماق�ّسلناربنايكتابهالكرم.
الفوائد:

الف�صلكاناإذااأنه:ووجهه،مطلوبهصوؤال�يربهاإىالإن�صانتوجهعلىاحث
مناهفات�صاألالف�صلاإلمنبيدهالف�صل.)))

وعلة،دعوتهصبب� يذكر اأن بالداعي يح�صناأنه :الكرمة الدعوة هذهودلت
،عليهوالثناءتعاىربهف�صليذكرواأن،صوؤاله�حنصبحانه�بهظنهوح�صن،مطلوبه

حالح�صولبع�ساأماراتوب�صاراتالإجابة،فاإنهامنالنعمالعاجلةله.
s s s s s

.((0(/((لقر�آن�منأحكام�(((
.((09/((عثيمنابنلن�ساء�سور�تف�سر(((
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وبك،أنبت�و�إليك،توكلتوعليك،آمنت�وبك،أ�سلمت�لكللهم�«(90(
لذي�حّي�أنت�،ت�سلنيأن�أنت�إا�إله�ابعزتكأعوذ�إي�للهم�،خا�سمت

ايوت،و�جنو�اإن�سيوتون«.
كانيقول:.............))) ه�ر�سولأن�عنهماه�ر�سيعبا�سبنعبد�هعن

ال�شرح:

،ونهيك،واأمرك،حكمكوا�صت�صلمت،اأنقدتلك:اأي:»أ�سلمت�لك«: قوله
وعلىراأ�سذلكنطقيبال�صهادتن.

،ال�صفاتكمالمنبهايليقوما،بذاتكصدقت�وبك:اأي،»آمنت�وبك«:وقوله
دللة»لك«وامجروراجارتقدموي،والإ�صامالإمانبنالفرقاإىاإ�صارةوفيه

علىالخت�صا�س،اأي:اأخ�صكوحدكبالنقيادوال�صت�صام،دوناأحد�صواك.
:»أنبت�و»�إليك،غركلعلى،اإليككلهااأموريفو�صت:»توكلتوعليك«:قوله
واأعر�صت،لكوطاعتيبعبادتياأقبلتاأي:ذلكومن،اأموريكليرجعت:اأي
(((اأعداءكواأقاتل،واأدافع،اأحاجبكاإمايب�صبب:اأي:»خا�سمتوبك«،صواك�عما

باحجةوالبيان،وال�صيفوال�صنان.
هالعبوديةوامقامات،العباداتُجِلمن،جملة،دعائهي قدماأنبعد
باأعماله :التو�صل وهو ،ًعظيماتو�صًا دعائه يدي بن ،والباطنة الظاهرة تعاى
اأعمال منتعاى له العبودية تخ�صي�سمنالإجابة معهاترجىالتي ،ال�صاحة
،بالإ�صام تعاى له الكامل بالإقرار :الأعمال باأعظم فبداأ ،والأرك��ان ،القلوب
والدفاع،والدينية،الدنيويةو�صوؤونهمهامهكلياإليهوالرجوع،والتوكل،والإمان

عنه،وامجاهدةلدينه،باحجةوالقوة،والرهان.
منصفة�وهيبعزته ا�صتعاذ ،اجليلةمعانيهابكل :»بعزتكأع��وذ� إي� للهم�«

.((7(7(م�سلم،(7(8(،7(8(،6((7،(((0(لبخاري�سحيح�(((
.((((/((لقدير�وفي�س،((69/((لربانية�و�لفتوحات،((0/9(للنوويم�سلمسحيح�سرح�(((
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صفات�منوهو»العزيز«تعاىا�صمهمنم�صتقةوهي،اجليلةتعاىاهصفات�

الذات،والفعل))).
القهر وعزة ،المتناع وعزة ،والقدرة القوة عزة :معان ثاث بها يراد والعزة«
هذهاأرادفمن(((.»الثاثبالعتباراتالتامةالعزةلهوتعاىتباركوالرب،والغلبة
.(10:فاطر){                      }:وجلعزقال،تعاىمنهفليطلبهاالعزة

قال،الأموركليعليهوالتوكل،لهواخ�صوع،تعاىباهبالإماناإلالعزةتنالول
}(امنافقون).                        }:تعاى

ل:اأي:»إا�أن���ت�إل��ه�ا«:بقولهالإطاقعلىكلمةباأجلال�صتعاذةهذهوقرن
معبودبحقاإلاأنت،مبالغةيحقيقالعبودية،وطمعاًيال�صتجابة.

مطلوبه وت�صمن ،الهداية بعد وت�صلني ،تغويني اأن :اأي :»ت�سلني أن�« :وقوله
التوفيقعلىالدوامللهدايةوالر�صاد.

الوحدانيةواإثبات،ال�صاحاتالأعمالمنالتو�صاتهذهتقدمييخفىول
يدلال�صالتمنال�صتعاذةيال�صفاتبكمالوالتو�صل،وال�صماواتالأر�سلرب

              }:تعاىقال،خطرمطلبواأنه،امطلبهذااأهميةعلى
                   }:صاأنه�عزوقال،(الزمر){     

}(الأنعام).   
كانتصواء�،اجليلةتعاىاهصفات�منب�صفةال�صتعاذةجوازعلىدليلوفيه

�صفاتذاتية،اأوفعلية.
،وتخ�صي�س،تاأكيد»ي��وت��ونو�اإن�����سو�ج��ني��وتال��ذي�ح��ي�أن��ت�«:قوله
صبحانه�با�صمهالتو�صلوكذلك،امت�صلب�صمر،باحياةتعاىاهلنفرادوح�ّصر

.(((((قر�نها�ولطائفجالهاح�سنى�ه�سماء��»جامع�«(((

.((4((و�لنونية،((69-(68(ل�سالكن�مد�رك(((
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،نق�ساأييعريهالالتي،الدائمةالكاملةاحياةلكالذياحياأنت«:اأي»حي�«
فلم:زمانهايوكاملة،وجودهايكاملةتعاىفحياته،الذاتصفات�بكلامت�صفة
ول،نوميعريهافا:اأو�صافهايوكاملة،فناءول،زواليلحقهاول،بعدمت�صبق

نعا�س،ولنق�سمنالأو�صاف،فهوحّيلاأوللهبحد،ولاآخرلهباأمد«.)))
غايةي)اأحد فيهاي�صاركه لالتي الأبدية تعاى حياتهب�صفةالتو�صل وي.

امنا�صبة)باأنيحييالقلبعناإماتتهبالإ�صال.)))
فنفي،نفيماكمالتت�صمنالتيالنفيصفات�منهو:»يوتالذي�«:وقوله

اموتيت�صمنكمالحياته،وقيوميته.
الذيالدعاءيالكلماتوتكثرالب�صطمنهذا:»يوتونو�جنو�اإن�س«:قوله

يدلعلى�صدةال�صراعة،واخ�صوع،وتذوقحاوةامناجاة.
الفوائد:

التو�صاتمنتو�صلن،ونهاياته،وطياته،بداياتهيجمعامباركالدعاءهذا
اهباأ�صماء والتو�صل ،ال�صالح بالعمل التو�صل :وهما،وجلعزاهاإى العظيمة
»و»العزة ،»اح��ي��اة« :مثل فالثبوتية ،وامنفية الثبوتية ،العا و�صفاته ،اح�صنى
»يوتال��ذي�«:بقوله،اموتنفي:وهي،امنفيةصفاته�منوب�صفة،»و»الألوهية
،الدنياي،اخ�صارةيالأ�صباباأعظمهيالتي،ال�صالةمنال�صتعاذةاأهميةلبيان
كل به ياأمل ما وح�صول،مرهوبكل منالنجاة منها الع�صمة وي،القيامة ويوم

مربوبمنمرغوب.
s s s s s

.(7/((عثيمنابنعمر�نآل�وتف�سر،((86/((لطري�تف�سر(((

.((4(/((لتنوير�(((
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يعافنيللهم�،سمعي�يعافنيللهم�،بدييعافنيللهم�«(9((
إي�للهم�،و�لفقرلكفر�منبكأعوذ�إي�للهم�،»أن��ت�إا�إله�ا،ب�سري

�أعوذبكمنعذ�ب�لقرا�إله�إا�أنت«
ثملدعاء�ذكرثم،غد�ةكلتدعوسمعتك�إي�أبت�يا:اأبيهقالأنه�بكرأبي�بنعبد�لرحمنعن
يقول ه�ر�سولسمعت�ُبنّييا:فقال،بهنتدعو،م�سيحنوثاثًات�سبححنثاثًاتعيدها:قال

بهن:و�أنا�أحب�أن�أ�سنب�سنته.)))

ال�شرح:

عبدلأيعنهاغنىلعظيمةو�صوؤالتمهمةمقا�صدفيهامباركالدعاءهذا
،الدنيااآفاتمنال�صامة:وهي(العافية(تعاىاهصوؤال�ففيها،الدنيويةاحياةي
ًثاثايعيدهالأهميتها ام�صطفىكانلذا،معنىواأعمق،لفظباأوجزالعقبىوي
،صوؤاله�ي ام�صطفىاأدعيةتوافرتقداجليلامطلبوهذا،وام�صاءال�صباحي
،الأهميةغايةيامطلبهذااأنعلىيدل،اأحوالهاوي،األفاظهايمتنوعةوجاءت

الذيينبغيللعبد�صوؤالهيكلمهماتحياته.

يوالبايا،والآلم،الآفاتكلمنصلمنى�:اأي:»بدييعافنيللهم�«:قوله
وحتى،معا�صيكالوقوعمنوتقيني،عبادتكوح�صن،طاعتكعلىلأقوى،ج�صدي

لاأحتاجلأحدمنخلقك،فاأ�صبحعالةوثقيًاعليه.

خللمن،ح�صيمر�سكلمنصمعي�و�صلم :»سمعي�يعافنيللهم�«:وقوله
منباطلمنحرمتهماكلك�صماع:معنويمر�سكلمنصمعي�و�صلم،واآفة،و�صمم
فاإن،وامواعظ،احقالقبولعدماأو،الباطليواخو�س،الفاح�سوالكام،الغناء

      }:تعاىقال،ال�صليمةالعقولاأ�صحابصبيل�هواحقصماع�
})الزمر).                      

و�صعفوالرمدكالعمى:ح�صيمر�سكلمن:»ب�سرييعافنيللهم�«:وقوله
مفرد�اأدب�سحيح�يو�األباي،(74/(4(اأرنوؤوط�سعيب�وح�سنه،((04(0(م�سند�يأحمد�رو�ه(((

.((090(د�ودأبي�سحيح�وي،(((9(
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وعدم،اأنواعهابكلامحرماتاإىكالنظر:معنويمر�ساأيومن،ذلكوغرالب�صر
ال�صمعيالعافيةتعاىاهو�صوؤال،والآفاق،الأنف�سيالبيناتبالآياتالعتبار
،ًكثرا تقدم كما العام على اخا�س عطفمن ،البدن يداخ��ان وهما والب�صر
،العظيمالكون هذايالكونية اهاآيات تنظرففيهما،صاأنهما�وعظم،ل�صرفهما
:الل�صانلهجمنذلكعلىيرتبوما،الر�صلعلىامنزلةال�صمعيةاهاآياتوتدرك
الآياتلدركيجمعانفهما،والتعظيم،باحب:والقلب،واحمد،والتمجيد،بالذكر

النقلية،والعقلية.
النبويةوالأحاديث،القراآنيةالآياتغالبهوكماالب�صرعلىال�صمعتقدموي
،(((ال�صمعيةالأدلةوهي،الر�صلعلىامنزلةالآياتتدركففيه،واأهميته،لأف�صليته

لهذاميبعثاهتعاىاأينبياأ�صم.
،تعاىلهبالألوهيةاإقرارفهذا،اهاإلبحقمعبودل:اأي:»أنت�إا�إله�ا«:قوله

امت�صمنللربوبية،وهوكمالالتوحيدوالعبودية،لربالرية.
حبطلأنه الكفر منا�صتعاذ :»و�لفقر لكفر� منبكأع��وذ� إي� للهم�« :قوله
علىاخلقاإىالحتياج:هووالفقر«،العر�سيومويخزي،امواردصر�ويورد،للعمل
منوهذا،احالي،(((»وال�صر،القناعةعدممع،امالوقلة،والنك�صارالذلوجه
ق�دلأنه،بالكفرالفقروقرن،والآخرةالدنياخزييمن فا�صتعاذ،الدنياخزي

يجراإليهكما�صبق.
امطلقةبالوحدانيةتعاىاهباإفراددعوتهختمكررثم:»أنت�إا�إله�ا«:قوله
قبولموجباتاأعظممن،الكامباأعظموالنطقالإقراراأنعلىيدل،صبحانه�له
ي بالنبيال�صتنانعلىعنهماهر�صيال�صحابةحر�سييخفىول،ال�صوؤال

دعائهكماجاءعنهدونزيادةاأونق�صانبالكم،والكيف.
s s s s s

.(699/((لربانية�لفتوحات�:نظر�(((

.(700/((ل�سابق�م�سدر�(((
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حياتيو�أطل(،أعطيتني�فيمايوبارك،وولدي،مايأكر�ه�«(9((

علىطاعتكو�أح�سنعملي)و�غفري،و�أدخلني�جنة«.
بكللهفدعا،لهه�دُع�،(أن�س�أي�(خويدمك!ه�ر�سوليا:قالتأنها�عنهماه�ر�سيأن�س�أم�عن

خر،فكان�آخرمادعالهبه�أنقال:)))
»�للهم�أكرمالهوولده،وباركلهفيما�أعطيته«.)))

ويلفظ:»�للهم�أكرمالهوولده،و�أطلحياته،و�غفرلهو�أدخله�جنة«.)))

ال�شرح:

.،للتحببخادمت�صغر:»خويدمك«: اهلر�صولعنهااهر�صياأن�ساأمقول
�ُصِغرتلطفاً،وطلباًمزيدمنال�صفقةعليه،وفيهاإيثارالأملولدها.

،اخرفيه يتو�َصم منغرهاأو ،للولد الدعاء طلبفيه :»ل��ه ه� دع�« :قوله
وال�صاح،مناأهلاخر،وفيهاأي�صاًطلبدعاءامرءلغره،منيحبهويهمهاأمره.

اهصوؤال�جوازفيه:»أعطيتني�فيمايوباركوولديمايأكر�للهم�«:قوله
اأمرييتعلقب�صيءدعااإذااأنها�صتحبابوفيه،فيهماالركةمعوالولد،امالكرة
هي:والركة ،(4(فيه وال�صيانة ،الركة طلبدعائه اإى ي�صم اأن ،الدنيا اأمور من

الزيادة،والنماء،والدوامعلىاخر،كما�صبقبيانه.
لواأنه،العمرطولاهصوؤال�جوازفيه:»طاعتكعلىحياتيو�أطل«:قوله
(((.»امكتوب القدر جملةمنالدعاء فاإن،امحفوظاللوح فيهاهكتبهمايخالف

ولكنيقيدبطاعةاه،لأنطولالعمربغرطاعةلخرفيه.

:فقال لنا�س؟� خرمن :سئل� عندما و�سلم عليه ه� سلى� لنبي� قول عليه دل لقو�سن� بن ما (((
سعيد� لدكتور� يقول ،((((9( لرمذي� سحيح�ياألباي� و�سححه ،»عمله وح�سن ،عمره طالمن«

�لقحطاي:»وقد�ساألت�سماحة�سيخنا�بنبازرحمه�هعن�لدعاءبههلهو�سنةفقال»نعم«.
.(660(وم�سلم،((98((لبخاري�(((

تخريجوله،(((4((برقمل�سحيحة�ل�سل�سلة�وي،((08(مفرد�اأدب�سحيح�ياألباي�سححه�(((
مو�سعامثيلله.

.(((0/((مفرد�اأدب�سرح�(4(
.(((4((ل�سحيحة�ل�سل�سلة�يه�رحمهاألباي�لعامة�كاممن(((
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،،الدنيااأمورمناهصوؤال�بعدامغفرةاهب�صوؤالالدعاءختم:»يغفر�«:قوله
يجعلاألالعبدعلىاأنبيانوفيه،الآخرةيوالنجاةالفاحوعليها،الأهمهيلأنها
وال�صاغل،هّمههيالآخرةتكوناأنبدفا،وزخرفهاالدنيااأموريوهّمهدعائهُجَل

    }:ال�صام عليه صليمان� دعاء ي كما ،ال�صوؤال ي بينهما فيقرن ،الأك��ر
الأنبياءكانفاإذا،(س�){                                    
تق�صرنالكرة،بذلكاأوىفنحن،تعاىاهمغفرةاإىحتاجونال�صامعليهم

وتفريطنا،وكرةذنوبنا،واهام�صتعان.قوله:»و�أدخلني�جنة«))).

منصوؤل�يفبداأ،اختامفح�صن،اماآليوميماأمولاأجلب�صوؤالالدعاءختم
و�أدخلنييو�غفر«،الآخرةبخروختمه»...م��ايأكر�للهم�«:بقولهالدنياخر
دعائهُجَليجعلاأل،ال�صوؤالي،العبدعليهيحر�ساأنينبغيالذيوهذا»جنة�
هيلأنها،الأعرو�صغله،هّمههيالآخرةتكوناأنبدفا،وزخرفهاالدنيااأموري

الداراحقيقية.

الفوائد:

جواز:الفوائدمنالكثراحديثهذاي:اهرحمهحجرابناحافظقال
والدعاء،والآخرةالدنيابخريوالدعاء،التحقرل،التلطفمعنىعلىالت�صغر
،النف�سعلىالولداإيثاروفيه،الأخروياخرينايلذلكواأن،والولدامالبكرة
بطلبالدعاءاإجابةينايلالأولدياموتكرةواأن،الدعاءيالتلطفوح�صن
منذلكعلىوال�صرموتهمام�صيبةمنيح�صلمافيهمالركةطلبول،كرتهم
مندعوتهاإجابةيما، النبيومعجزات،تعاىاهبنعمالتحدثوفيه،الثواب

الأمرالنادر،وهواجتماعكرةالأموال،معكرةالعيال.)))

s s s s s

)))هذه�لزيادة�سححه�األبايي�ل�سل�سلة�ل�سحيحة،((8(/((وقال:�سحيحعلى�سرطم�سلم.

.((9(-(9(/4(لباري�فتح(((
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،لعظي�م�لع�ر�س�ورَب،اأر�س�ورب،ل�سب�ع�ل�س�مو�ت�ربللهم�«(9((
و�اإجيلل��ت��ور�ة�وُم��ن��ِزل،و�ل��ن��وى ���س��يء،ف��ال��ق�ح���ِبّ رب�ناورَبك���ِلّ
أنت�للهم�،بنا�سيتهآخ��ٌذ�أنت�سيء�ُكلسر�منبكأع��وذ�،و�لفرقان
لظ�اهر�و�أنت،سيء�بعدكفلي�ساآخ�ر�و�أن�ت،سيء�قبل�كفلي�ساأول�
،لَدين�ع�ناق�س�،سيٌء�دونكفلي�سلب�اطن�و�أنت،س�يء�فوق�كفلي�س

و�أغننامن�لفقر«.
ماعنديما:لهافقالخادمًات�ساأله لنبي�عنهاه�ر�سيفاطمةأتت�:قالڤهريرةأبي�عن

�أعطيك،ثم�أمرها�أنتقول......«.)))
ياأمرنا�إذ��أخذنام�ساجعنا�أننقول:..........))) ه�ر�سولكان:آخر�لفظوي

امفردات:

�لفلق:ب�صكونالام،هو�صقال�صيء،واإبانةبع�صهعنبع�س.)))

�لنوى:النوىللثمرة:عجمها،وهوالذيينبتمنهال�صجر.)4)

ال�شرح:

هذادعاءعظيم،ذو�صاأنكبر،يدَلعلىذلكاأمرين:
،»عنها اه ر�صي فاطمة« له ًصبها� واأقربهم بناته اأحب علمه  اأنه :اأول�
فاطمةاأتت«:قالعنهاهر�صيهريرةاأبيفعن،اخادممنلهاخرباأنهواأخرها
بعدفاأتاها،فرجعت،»أعطيك�ماعنديما«:لهافقال،»ًخادمات�صاأله النبي
اهر�صيعليلهافقالمنه«؟خرهوماأو�،إليك�أحُب�ساألت�لذي�«:فقال،ذلك
ثم»....ق��وي«: اهر�صولفقال:فقالت،»منهخرهومابل،ا«:قوي،عنه

ذكرالدعاء.
.((8(((ماجهبن�سحيح�ياألبان�سححه�(((

.((7(((م�سلمسحيح�(((
.(64((مفرد�ت�(((

.(((7/4(حفاظ�عمدة(4(
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الدعاءهذاليلةكليقولوااأنعنهماهر�صياأ�صحابهاأمراأنه:لثاي�اأمر�
عظيمةتو�صاتعلىم�صتملجليلدعاءفهو،يناماأناأحدهماأراداإذا،امبارك
من ،العظيمة الأج��رام منها والتي ،صيء� لكل بربوبيته وتعاى تبارك اه اإى
بع�سوذكر،العظيمالعر�سامخلوقاتواأعظم،ال�صبعوالأر�صنال�صبعال�صموات
التو�صلعلىا�صتملكما،تدبرهوكمال،صنعه�عجائبمنخلقهيالكمالاأفراد
واإحاطته ،العظيمة صفاته� كمال على الدالة اح�صنى اأ�صمائه ببع�س اه اإى
:وهو،وامعنوية ،امادية ال�صرور اأهم منلا�صتعاذةمقدمة،اخليقةبكلالكلية

الديْن،والفقر.
يا :اأي :»لعظيم� لعر�س� ورب ،اأر���س� ورب ،ل�سبع� ل�سمو�ت� رب للهم�« :قوله
لهذهبربوبيتهوُخ�س،العدممنوموجدها،ومبدعها،العظيمةالكائناتهذهخالق
والدللت،البيناتالآياتمنفيهاماولكرة،وكرهالعظمها،بالذكرامخلوقات

  }:تعاىقالكما،مبدعهاوعظمة،خالقهاكمالعلى،ال�صاطعاتالباهرات
{                            
،تخ�صي�سبعدتعميموهذا،»سيء�كلوربربنا«:بقولهالدعاءهذاعَقبولهذا(غافر(

لئايظناأنالأمرخت�سماذكر.)))
قالكما،امخلوقاتلأعظمصبحانه�بربوبيتهتو�صل:»لعظيم�لعر�س�رب«:وقوله
منفاةظهريبنألقيت�حديدمنكحلقةإا�،لعر�س�يلكر�سي�ما«: النبي

�اأر�س«.)))

      }جالهجلقال،والأر�سال�صمواتمناأكروالكر�صي
امخلوقهذاكانفاإذا،العر�سهذاعظماإىاهرعاكفانظر،(255:البقرة){
ربناتبارك،ومبدعه،وموجده،بخالقهفكيف،وال�صعة،وامجدالعظمةبهذهاجليل

وتعاىالذي{لي�سكمثله�سيءوهو�ل�سميع�لب�سر})ال�صورى).

.(7(/4(اأدعية�فقه(((

.(09برقم،((08/((،ل�سحيحة�اأحاديث�سل�سلة�ياألباي�سححه�(((
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،والنوىالطعامحبةصق�:اأي،ال�صقوهو،الفلقمنه:»و�لنوىحب�فالق«:وقوله
،نوىاأ�صلهااأ�صجاراإما،النباتاتفاإن،والزروعالأ�صجارلتخرج،التمرعجمة:وهي
الذيهو،خلقهوبديع،قدرتهلكمالوتعاىصبحانه�واه،اَحْباأ�صلهازروعاأو
منهوتخرج،فينفرج،يزيدولينمولكاحجرالذي،الياب�سوالنوىاحّبهذايفتح
وعظمة،امبدعكمالعلىباهرةاآيةهذاوي.الكبرةوالأ�صجار،العظيمةالزروع

                 } :تعاى قال كما ،وتعاى صبحانه� اخالق
والتخ�صي�س« ،((((الأن��ع��ام) {                      
ديار يوجودهمالكرة اأو ،لهما اخائقكلواحتياج ،لف�صلهما اإما ذكرهماي

العرب«)))،ول�صكاأنكاالأمرينمتعنفيهما.
اهاإىتو�صلفيه،»منزل«:قوله:»و�لفرقانو�اإجيللتور�ة�ومنزل«:وقوله
الكتب لهذه باإنزاله اأي (واإرادت��ه م�صيئته تقوم التي اأفعاله من بفعل) ،وجل عز
وخ�س،والآخرةالدنيايو�صعادتهم،وفاحهم،النا�سهدايةعلىام�صتملةالعظيمة
،ًزمنياًترتيبامرتبةوذكرها،تعاىاهاأنزلهاكتباأعظملأنها،الثاثةالكتبهذه

»و�لفرقان«هوالقراآن))).

الكتبهذهاأنعلىدللةهذاوي،والباطلاحقبنيفرقلأنهًفرقاناو�ُصمي
،ذاتصفة�وهي،العظيمةالكامصفة�وهي،صفاته�منصفة�اأي،اهكاممن
،»و»فالق»رب«:قالامخلوقاتففي،بينهاالدعاءهذايوعاجلفرقولهذا،وفعل

ويكامهووحيهقال:»ُمنزل«،لأنكامهتعاىغرخلوق.)4)
ح�صول ي ًطمعا ،العظيمة الو�صائل لهذا ذكر بعد مطلوبه ب�صوؤال صرع� ثم

الإجابة:

)))فقه�اأدعية،((7/4(و�نظرتف�سر�لر�زي((9/(((فلهكامنفي�سجدً�.

.(7(8/((لربانية�لفتوحات�(((

.((8((((لعظيم�و�لقر�آن(ماجهبن�رو�يةيكما(((

)(4فقه�اأدعيةو�اأذكار(76-7(/((بت�سرف.
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علىال�صتعاذةهذهصملت�:»بنا�سيتهآخذ�أنت�سيء�كلسر�منبكأعوذ�«:قوله
وقداإلصر�منفما،العموماتاأعم»صيء�«»العمومصيغ�من»كل«فاإن،ال�صروركل

ا�صتعيذمنه.
بك ا�صتعاذ فمن ،بجانبك واأحتمي ،بك واأعت�صم ،األتجئ :اأي : »أع���وذ�« :قوله
ي�صملوهو،الأر�سعلىيدبماكلهي:الدابة»د�بةكلسر�ومن«:قوله،عذته

     }:تعاىقالكما،اأربععلىاأو،رجلنعلىاأو،بطنهعلىم�صيالذي
                                                  

})النور).                       
اأن على دللة فيه ،الراأ�س مقدم هي والنا�صية »بنا�سيتها آخ��ذ� أن���ت�« :قوله
كيففيهايت�صرف،عليهاقادر،وت�صرفه،و�صلطانه،قهرهحتداخلةامخلوقات

ي�صاء،ويحكمفيهامايريدعز�صاأنه.
،اأعلمهاموما،علمتهاماامخلوقاتمنصيء�كلصّر�منبكاحتمى:و�معنى
،الظاهرةال�صروركلمنتامةصاملة�ا�صتعاذةفهذه،وملكهصلطانه�يكلهالأنها

والباطنة.
،الُعاالعظيمةصفاته�منام�صتقةاح�صنىاأ�صمائهببع�سالتو�صليصرع�ثم
يكنفلم،بدايةباالأولاأنتاهيا:اأي،»سيء�قبلكفلي�ساأول�أنت�للهم�«:فقال
ال�صفاتوكمال،الوجوديكلهاالأ�صياءصابق�صبحانه�فهو،معكولقبلكصيء�

والنعوت،
بعد،نهايةباالباقيالآخرواأنت:اأي:»سيء�بعدكفلي�ساآخر�و�أنت«:قوله

فناءكلاخليقة،ناطقهو�صامته.
فا،صيء�كلفوقالعاياأنت :اأي :»سيء�فوقكفلي�سلظاهر�و�أن��ت«:قوله
وانتفاء،ال�صاأنوعلو،والقهريةالغلبةوعلو،والفوقية،الذاتبعلو،منكاأعلىصيء�

ال�صبيهوامثلية.
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،وال�صمائرال�صرائرعلىامطلعاأنت:اأي:»سيء�دونكفلي�سلباطن�و�أنت«:قوله
،ذاتككنهاإدراكعلىاأحديقدرفا،اخلقعنامحتجبواأنت،واخفاياواخبايا
اإحاطة بيان علىالأربعة الأ�صماء هذهومدار،ظهورككمالمع،صفاتك�وكيفية
عليهادلفقد:الزمانيةاأما،ومكانية،زمانية:اإحاطتانوهي،وتعاىصبحانه�الرب
مقت�صىوهذا.والباطنالظاهرا�صمهعليهادلفقد:وامكانية،والآخرالأولا�صمه

،ولتف�صراأكملمنتف�صره.))) النبيتف�صر
امت�صمنة،ال�صنيةاأ�صمائهمناجليلةالتو�صاتتلكبعد:لدين�عناق�س�«:قوله
،صبحانه�احقحقوق:هنابالديْنوامراد:والطلبال�صوؤاليصرع�،اجليلةلل�صفات
وبن بيننا التي واحقوق ،وبينك بيننا التي احقوق عنا اأِد :اأي ،اخلق وحقوق
احولمنالعبدتريهذاوي،اأنواعهاجميعمنكلهاالعبادحقوقوهي،عبادك

والقوة،واأنهلحوللهولقوةلهاإلباهالعظيم.
خلو:والفقر،الكفايةلوجوداحاجةعدمهو:الغنى:»لفقر�منأغننا�«:قوله
همهماوالفقر والديْن ،ًصيئا� يجدماأو ،كفايتهبعد وجدمنوالفقر ،اليد ذات
،والدنياالدينيال�صرريوقعانوقد،واحزنالهمب�صببهماالعبدي�صيب،عظيم
الكذبمن،ال�صرعيةامحذوراتيوالوقوع،اخلقاإىوالحتياج،ال�صوؤالذلمن

والإخافيالوعد،والتثاقلعنالطاعات،وغرذلكالكثرمنامذمومات.)))
بتلكاإليهمتو�صًاوعونهمَده،صبحانه�منهوطلب،تعاىاهاإىالعبدجاأفاإذا
لأنه،ويهداأ،يرتاحوقلبه،وتطمئن،ت�صكنعندئذالنف�سفاإن،العظيمةالتو�صات

وكلاأمرهاإىمنبيدهاأزّمةالأمور،ومقاليدال�صمواتوالأر�س.)))
s s s s s

،((4(لهجرتن�وطريق،(((/((ل�سالكن�وم��د�رج،(((4/(7(،(670/(((جريربن�تف�سر:نظر�(((
،(99(لر�سو�ي�.د،ح�سنى�ه�و�أ�سماء،(((7(ل�سافية�لكافية�وتو�سيح،((((لو��سح�و�حق

.((((،(08
.(87-74/4(اأدعية�فقه،((80(لهيب�و�لعلم،(7(7/((لربانية�لفتوحات�(((

.(78/4(اأدعية�فقه(((
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فيمنوتولني،عافيتفيمنعافنيو،هديتفيمنهدي�للهم�«(94(
واتق�سيإن��ك� ،ق�سيتم��اسر�وقني،أع��ط��ي��ت� م��اييوب���ارك،توليت
ربناتباركت،ع��ادي��تمنيعزوا،و�ل��ي��تمني��ذُلاو�إن��ه،عليكُيق�سى

وتعاليت،امنجامنك�إا�إليك«.
،..........لوتر�يأقولهن�كلمات ه�ر�سولعلمني:قالعنهماه�ر�سيعليبنح�سن�عن

وجاءعن�أن�سڤ�أنهقال:»وكانيعلمناهذ��لدعاء«))):)))

ال�شرح:

،عظيمةومطالبمقا�صدعلىل�صتماله،وال�صاأنالقدرعظيم،اجليلالدعاءهذا
اهباأ�صماءجليلةتو�صاتوفيه،الأخرويةالداروي،والدنيا،الدينيالريةيتمناها
كذلكوفيه،واإنعامهباآلئهوتو�صل،اجليلةواأفعاله،العليةو�صفاته،اح�صنىتعاى
تعاىل�صفاتهواإثباتاإقراري،والعقيدة،والتوحيد،الإمانم�صائليجالمعان

الثبوتيةوامنفية،والإمانبالق�صاءوالقدر،وام�صيئة،باأجملامباي،واأو�صعامعاي.
 علمهالذيالوترقنوتدعاءي:حالتنيامباركالدعاءهذاثبتوقد
يعلمناكان«:قالاأنهعنهاهر�صياأن�سعنوثبت،عنهاهر�صيعليبنللح�صن

هذاالدعاء...«.مطلقاًغرمقيٍد.
وتعاى تبارك اه صوؤال� فيه :»هدي�للهم�« :واأجلها ،امطالب باأول فبداأ
،عليه وال�صر ،به والعمل ،باحق العبد لعلم اجامعة ،النافعة التامة الهداية
علمبايعملاأنكذلكولي�صت،بهعملبااحقالعبديعلماأنالهدايةفلي�صت
دللةهداية:نوعانوهي،الدللة:صبق�كماالهدايةاأ�صل فاإن،بهيهتدينافع
فينبغي،وجَلعَزهواإلملكهالوهذه،وثباتو�صدادتوفيقوهداية،واإر�صاد
جمعالتيالدللتنهاتني�صتح�صراأن،الهدايةجالهجلاهي�صاألحنللعبد

بن:العلمالنافع،والعملال�صالح.
)))دلترو�ية�أن�س�أنهذ��لدعاء�مباركمطلقغرمقيدبالوتر.

سحيح�ياألباي�و�سححه،((49/((اأرنوؤوط�سعيب�إ�سناده�و�سحح،((7(((م�سند�يأحمد�رو�ه(((
.(97(/((لنبي�ساة�سفة�(أ�سل�(وي،((4(((د�ودأبي�سحيح�وي،((74((لن�سائي�
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وقوله:»فيمنهديت«:فيهفو�ئد:

قالكماوهم،ورفقتهم،زمرتهميًمندرجا،امهدينجملةييدخلهاأن:أوًا�

                           }:تعاى
}(الن�صاء).            

اجليلةالتو�صاتمنوهو،واإنعامهباإح�صانهتعاىاإليهتو�صًافيهاأن:ثانيًا

          }:ال�صامعليهزكرياتو�صليكما،صبق�كمالاإجابةامقت�صية
ربيا:اأي،(مرم){                       
كما،بالهدايةعلَيفاأنعم،ًواإح�صانامنكف�صًاًكثراًب�صراعبادكمنهديتقد

اأنعمتعليهمبها.
كانواإما ،باأنف�صهم ول،منهميكنمالهدى منلأولئكح�صلمااأن :ثالثًا

بتوفيقكلهم،فاأنتالذيهديتهم.
،والباطنة،الظاهرةامطلقةالعافيةوتعاىتباركاهصوؤال�فيه:»عافني«:قوله
الأمرا�سمن،ال�صامةهيًمراراتقدمكماوالعافية،وامعادية،والدينية،الدنيوية
ذلك ي فيدخل ،الأب��دان واأمرا�س ،القلوب اأمرا�س من ،وهيئاتها ،اأق�صامها بكل
وكل ،وامعنوية اح�صية والأ�صقام ،والغفلة ،والف�صوق ،وال�صرك ،الكفر من العافية

اخزايا،والبايا،وفعلماليحبه،وتركمايحبه،فهذههيحقيقةالعافية.
جامعةكلمةلأنها،العافية مناإليه اأحب ًصيئا�وجلعزالرب صئل�ماولهذا
اأنواإياكاهرحمنيواعلم،(((وتبعاته،ونتائجه،واأ�صبابه،كلهال�صرمنللتخل�س
،والأخرىالدنيات�صيعالتيالكرىام�صيبةلأنها،القلوباأمرا�سهيالأمرا�ساأ�صد

فلتكنعلىبالكعنددعائك.

-(84/((ه�رحمهفتاويهومن،(((7-((((عثيمنبن�للعامة»مكي�حرم�وفتاوىدرو���س«نظر�(((
،»ومعانأحكام�،لقنوت�و»دعاء((9(�(48(،و�اأذكاراأدعية�وفقه،»لهلقنوت�دعاءسرح�وكذلك،((9(

لل�سيخحمد�ل�سحيباتي،((9-(7(و�لفتوحات�لربانية((76-(7(/((،((4(-(44/((بت�سرف.
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تو�صلوهو،عافيتهمنجملةياأي،عافيتمنمع:اأي»هديتفيمن«:قوله
كذلكبنعمهواإح�صانهعلىمناأنعمعليهمبالعافية.

منم�صتقوهوالوليةبفعلوتعاىتباركاهاإىتو�صلفيه:»وتولني«:قوله
وتعاى تبارك هاأن ،»واموى ،الوي« وهما،وتعاى صبحانه� اأ�صمائه منا�صمن
وت�صريف،والتدبر،باخلق،اخليقةلكلالتامةال�صاملةالوليةوهي:العامةالولية

                       }:تعاى قال ،وامقادير ،الأم��ور
.(4:ال�صجدة){ويمندونهمنلكمما}:صاأنه�عزوقوله،(الأنعام){   

    }:وتعاىصبحانه�قالكما،للموؤمننتعاىاهوليةوهي:خا�سة�و�لواية

                                 
}(البقرة).                       

يقت�صيالتي،الكاملالتويوهو،امباركالدعاءهذايامق�صودةالوليةوهذه
اإى،والكفراجهلالظلماتمناأوليائهواإخراج،والطاعة،والعناية،والن�صرة،التوفيق

نورالعلم،والإمان،واليقن،فهيوليةتقت�صيالراأفة،والإ�صاح،والرحمة))).
من�صوراأنه:اأي،»و�ليتمنيذلاإنه�«الدعاءاأواخريقولههذاعلىويدل
،النا�سيذللهح�صلمناأنعلىتنبيههذاوي،لهتوليكب�صبب،غالب،عزيز
،كلهالذلينتفيالكاملةالوليةفمعواإل،تعاىاهتويمنفاتهمابنق�صانفهو

ولو�ُصلّطعليهمنياأقطارالأر�س.
بالوليةعليهماأنعممنعلىتعاىاهاإىتو�صل،ك�صابقه:»توليتفيمن«:قوله
،عليهمتف�صلتمنجملةيوذلك،نف�صياإىتكلنيول،اأمريتوِل:اأي،اخا�صة

وكنيحافظاً،ون�صراً،ومعيناًكماتوليتغري.
وتكون،الثابتالكثرواخر،النماء:هيالركة:»أعطيت�فيمايوبارك«:قوله

.(((((لكاي�و�جو�ب،((((ملك�لرحيم�وفتح،((((لو��سح�حق�(((
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من:هيوالركة،والإمان،والهدى،كالعلم:ومعنوية،وام�صكن،وولد،كامال:ح�صية

بركالبعر:اإذابركيمركه،ومنه:بركةاماء،لثبوتاماءفيها))).
الكرما�صمهمنام�صتقالو�صفب�صيغةوتو�صلثناءفيه:»أعطيت�فيما«:قوله
لكلوالأرزاق،اخراتمنالدنيايعامعطاء:نوعانصبحانه�وعطاءه:»امعطي«

اأحد،وعطاءخا�سيالدنيا،وياجنة،لأوليائهفقط.)))
قد صاأنه� جل اه فاإن ،ق�صيته الذي صّر� :اأي :»ق�سيتم��ا سر� وق��ن��ي« :قوله
اأما،اخليقةكلبهاحيطلالتي،البالغةحكمتهبال�صرويق�صي،باخريق�صي
اأي)وامفعول،الفعلي:اأي:وامق�صي،الق�صاءيح�سخرفهو،باخرق�صاوؤه
،ذلكونحو،والن�صر،والهداية،والأمن،الوا�صعبالرزقللنا�سالق�صاءمثل،(امخلوق
،امفعولوهو،امق�صييو�صّر،فعلهلأنه،الق�صاءيخرفهوبال�صرق�صاوؤهاأما
،اإليهوجوئهم،بربهمالنا�ستذكرناحيةمنخرفهو،»القحط«مثل:امخلوق:اأي

                                      }:تعاىقالكما
}(الروم).)))       

،اآخروجهمنخرالأمرحقيقةيولكنها،صر�ام�صائبمنالأمورهذهفظاهر
،األبتةفيهخرلًح�صاًصرا�يخلقلوتعاىتباركاهاأنيُعلماأنينبغيولهذا
ل،خلوقاتهبع�سيواقعفال�صر،اخرمنفيهبدفاوكرعظممهماصر�فكل
،وقدره،ق�صائهيول،العاو�صفاته،اح�صنىاأ�صمائهيول،فعلهيول،خلقهي

�صرمطلقاأبداً.)4)
،بيديكو�خر«:وجلعزباهاخلقاأعلمقالكما،كلهذلكييوجدفا

و�ل�سرلي�س�إليك«.)))

.((8(/((حفاظ�عمدة(((
.(49((قر�نها�ولطائفجالهاح�سنى�ه�أ�سماء�جامع�(((

أحكام�لقنوت�و»دعاء،((4(/((لربانية�و�لفتوحات،((90/((»ملكي�حرم�وفتاوىدرو�س«:نظر�(((
.(8(-8(/((عثيمنابنم�سلمسحيح�و�سرح،((9-(7(»ومعان

.(98(-97(/((لعليل�و�سفاء،((48/((لفو�ئد�وبد�ئع،(96-94/8(لفتاوى�جموع:نظر�(4(
.((809(برقمم�سلمسحيح�(((
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،الآفاتمنوال�صامة،ال�صرورمنالوقايةتعاىاهصوؤال�يت�صمنالدعاءوهذا
واحفظمنالباياوالفن.)))

،م�صيئتهوتقومتتعلقالتي،الفعليةتعاىصفاته�منب�صفةتو�صل:»قني«:قوله
امقرنةبحكمته.

الأمورتلكيعطيل:اأي،قبلهمال�صوؤالكالتعليلوقع:»تق�سيإنك�«:قولهوي
امهمة،اإلمنكملتفيهحقائقالقدرة،وميوجدمنها�صيءيغره.)))

لأن،صيء�كلعلىيق�صيباأنهوجلعزاهاإىتو�صلفيه:»تق�سيإنك�«:قوله
ييق�صيوتعاىصبحانه�فهو،ال�صاملةوالقدرة،النافذةوام�صيئة،التاماحكمله

عبادهماي�صاء،ويحكمفيهممايريد،لراداحكمه،ولمعقبلق�صائه.
لفالعباد،كانمنًكائنااأحدعليكيق�صيل:اأي:»عليكيق�سىوا«:قوله
فيهمويق�صي،صاء�ماعليهميحكمالذيهوبل،ب�صيءوجّلعزاهعلىيحكمون
عّماي�صاألونوالعباد،الغنيالقويهوتعاىواه،وفقراء،صعفاء�فهم،يريدفيما
وهم يفعل عما ي�ساأل ا} :صبحانه� قال ،يفعل عما ي�صاأل ل تعاى واه ،عملوا

.(23:الأنبياء){ي�ساألون

»ويدخليهذاحكمهال�صرعي،والقدري،واجزائي«.)))
فيمنوتولني«قولهيصبق�ماكالتعليلهذا:»و�ل��ي��تمني��ذلاإن��ه�«:قوله

توليت«:يذل،بفتحفك�صر،وكذايعز.)4)

،العبدتوىاإذاوتعاىصبحانه�اهفاإن،واليتهمنحقيقةذليًاي�صرل:اأي
فايذل،وليلحقههوانيالدنيا،وليالآخرة.

.((78-(77/((اأدعية�فقه(((

.((4(/((لربانية�لفتوحات�(((
.((74(ل�سعدي�تف�سر(((

.((4(/((لربانية�لفتوحات�(4(
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ل،فاإنهالعبدوتعاىتباركاهعادىاإذا:يعني:»عاديتمنيعزوا«:قوله
اأرادفمن،واخ�صرانالذلحالهبل،معهوال�صمواتالأر�ساأهلاجتمعولو،ًاأبدايعز
اهمعفليكنالذلمنوالوقايةال�صامةاأرادومن،وجلعزاهمنفليطلبهالعز

.(10:فاطر){                      }صاأنه�عزقالكما،ثناوؤهجل
اه اإن :اأي ،تعاى اه من العداوة صفة� اإثبات« على :»ع��ادي��ت« :قوله ودل
،»و»امعاداة،والكراهة،وال�صخطوالغ�صب،كالر�صافعليةصفة�وهي،يعاديصبحانه�
علىالفعليةامقيدةال�صفاتمنال�صفةوهذه،(((»للموؤمننالثابتةاموالةصدها�

وجهامقابلة،فهو�صبحانهيعادىمنعادىدينه،واأ�صفيائه.
،الكاملة العظمة فلك ،اه يا تعاظمت :اأي :تباركت :»رب��ن��ا ت��ب��ارك��ت« :قوله
،خراتكوعمت،بركاتككرة:ذلكومن،والعتباراتالوجوهكلمنالتاموالكرياء

.و�صمواتكاأر�صكاأهلبهايتقلبالتي،واإح�صانك
...وعافني،اهدي:قولهمنماتقدمدون،هنااجمعب�صمراإتيانيواحكمة«
،اموىعلىثناءمقاموهذا،والنك�صارللذلمنا�صبوهو،صوؤال�مقامذلكلأن،اإلخ
امرء القيام عنالعجز اإى اإ�صارة اإما ،امذكور اجمعب�صمرفيهالإتيان فنا�صب
واإما ،للباري مربوبة اأجزائه جميع اأن اإى اإ�صارة واإما ،ثنائه حق بادعاء مفرده

تعاظماًبهذهالإ�صافةال�صريفة،اإىالربوبيةامنيفة«.)))
علو:وهو،الكمالمنالوجوهكلمنامطلقالعلولكاأن:اأي:»تعاليت«ومعنى
عنالنزاهةوعلو،امخلوقاتلكلوالقهرالغلبةوعلو،وال�صفاتالقدروعلو،الذات
،بذاتهعلّيوتعاىصبحانه�فهو:الذاتعلو:اأول�،والآفاتوالنقائ�س،العيوبكل

فوقكلخلقه،م�صتوعلىعر�صهكمايليقبجاله.
،اأكمللالتي،صفاته�يوال�صاأنالكمالعلوتعاىفله،ال�صفاتعلو:لثاي�

.(((8/((عثيمنابن،لبقرة�سورة�تف�سر(((

.(((7-((6(لربانية�لفتوحات�(((
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صفاته�منصفة�معايببع�سكلهااخائقحيطلالتي،منهااأعلىولاأرفعول
تعاىالعا،فكيفبكلها.

ول،منازعينازعهفا،صيء�لكلوالقاهرالغالبفهو:والقهرالغلبةعلو:لثالث�
يغالبهمغالب،فدانتلهكلالكائنات،وخ�صعتحت�صلطانهكلامخلوقات.

الوجوهكلمنلكماله،والآفاتوالنقائ�س،العيوبكلعنالنزاهةوعلو:لر�بع�
والعتبارات.)))

اخام�س:التعايعنال�صريك،والنظر،وامثيل،والأنداد،والأ�صداد.
s s s s s

))(9»�للهم�غفري)))وللموؤمننو�موؤمنات«.
بكللهه�كتب،و�موؤمناتللموؤمننستغفر��من«:قال ه�ر�سولأن�،ڤل�سامت�بنُعبادةعن

موؤمنوموؤمنةح�سنة«.)))

ال�شرح:

والراحم التواد ،احكيم ال�صارع به جاء الذي الدين مقا�صد اأعظم من اإن
يموؤمنن�مثل« : قال،اأج�صادهم تباعدتواإن،اموؤمننالإخوةبنوالتاآخي
بال�سهرج�سد�سائر�لهتد�عىع�سومنهستكى���إذ�،ج�سد�مثلوتر�حمهمتو�ّدهم
و�إن ،كله ستكى�� عينه ستكى�� إن� ،و�ح��د كرجل م�سلمون�« : وقال ،(4(»و�حمى
الدعاء الأخوة لهذه امقت�صية الأ�صباب اأعظم منواإن (((»كلهستكى�� ر�أ�سه ستكى��
والر�صلالأنبياءمندعواتكتابهيصاأنه�عزربنالناذكرولهذا،لهموال�صتغفار
ل�سعدي�وتف�سر،(((0/((لعليل�و�سفاء،((((/6(تيميةبن�اإ�سام�ل�سيخلكبر�لتف�سر�:نظر�(((

.((((لو��سح�و�حق،(487/((
. حمدنبيناومنهماأنبياء�دعو�تيكما(((

إ�سناده� وح�سن ،جيدإ�سناده� ،(((0/(0( لزو�ئد� جمعيلهيثمي� وقال ،((46/(( يعلي أبو� رو�ه (((
.(60(6(جامع�سحيح�ياألباي�

.(((86(م�سلم،(60(((لبخاري�سحيح�(4(
.(((86(م�سلم(((
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             }:الرحمنخليلدعاءفمن،اجليلامطلبلهذا،واموؤمنن

})اإبراهيم).          
                      } :ال�صام عليه ون��وح

})نوح).                  

         }:فقال ،لهم بالدعاء  ر�صوله وتعاى تبارك ربنا واأمر
})حمد).             

      }:اموؤمننعبادهعلىالثناءصياق�يوتعاىصبحانه�وقال
                                   

})اح�صر).                
والتجددال�صتمراريةعلىيدلالذيام�صارعب�صغية:{ }:تعاىوقوله
الإمانيام�صاركةب�صبب«وهذا،اأحوالهمكليالدعوةهذهيازموناأنهم :اأي
واأنلبع�سبع�صهميدعواأن،فروعهامنالتياموؤمننبنالأخوةلعقدامقت�صي

يحببع�صهمبع�صاً«.)))
العظيم الدعاء هذا على امرتب الأج��ر هذا عظم تعاى اه رع��اك وتاأَمل
،كثرةم�صاعفةاأ�صعافاإىاأمثالهابع�صراح�صنةاأنتت�صوراأنفلك،ثوابهوجزالة
ف�صلعظمعلىيدلوهذا،اح�صريوماإىالب�صراأبيلدنمناموؤمننبايني

اهتعاىو�صعةكرمهوجوده.
ابن عن جاء فقد ،لهم ال�صتغفار ي اموؤمنن حق عظم ال�صلف فهم ولهذا
النبياأُمرقد،نعم:قالواموؤمنت؟للموؤمنناأ�صتغفر:لعطاءقلت«:قالاأنهجريج
لذنبكا�صتغفر«: لنبيهتعاىاهقال،النا�سعلىالواجبذلكفاإن،بذلك
فبمن:قلت،ل:قال اأبداً؟ امكتوبة يبذلك اأفتدعو :قلت ،»واموؤمنات وللموؤمنن

.(8(((ل�سعدي�بن�تف�سر(((
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         }:تعاىاهقالكما،بنف�صيبل:قالباموؤمنن«؟اأمبنف�صك،تبداأ
(((.{   

ام�صلمنبنًمعروفاكانالذيفالأمر«:اهرحمهتيميةابنالإ�صامصيخ�قال
ونفلهافر�صهاام�صروعةالعباداتباأنواعاهيعبدونكانوااأنهمامف�صلةالقروني
واموؤمناتللموؤمننيدعونوكانوا،ذلكوغروالذكروالقراءةوال�صيامال�صاةمن

كمااأمرهماهبذلكلأحيائهمواأمواتهم....«.)))
الفوائد:

التي ،والأخروية ،والدينية ،الدنيوية ثمراته وكرة ،واأهله الدعاء صاأن� عظم
منها:

)ح�صولامودةوالتاآلفوزيادةامحبةبناموؤمنن. اأ
اإىم�صاعفةًاأ�صعافا،الداعيبهدعيماجن�سمنبهيجازيتعاىاأنه(ب

يومالدين.
ج)اأنهمن�صنالقتداءبالأنبياءوامر�صلن.

د)اأننفعهيعودعلىاموؤمنحتىبعدماتهاإىيومالقيامة.
ولإخوانهلهالعبدبهاتعاىاهي�صاألالتيالدعواتيامطالباأعظممناأن
باجناتوالفوز،اح�صناتوتواي،ال�صيئاتتكفرمقت�صياتهامنالتي،(امغفرة(

اخالدات.
s s s s s

بكو�أع��وذ،جيع )(96»�للهم�إي�أعوذبكمن�جوع،فاإنهبئ�س�ل�سَ
من�خيانة،فاإنهابئ�س�لبطانة«.

يقول:..............))) ه�ر�سولكان:قالڤهريرةأبي�عن

.(((7/((عبد�لرز�قم�سنف(((
.((((/(4(لفتاوى�جموع(((

.((468(لن�سائي�و�سحيح،((((4(ماجهبن�و�سحيح،(((47(د�ودأبي�سحيح�ياألباي�سححه�(((
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ال�شرح:

و�ص�دة اج�وع اأم من ا�صتعاذة فيه :»ج����وع� م��ن ب��ك أع���وذ� إي� ل��ل��ه��م�« :قوله
وخي�الترديئةًاأفكارافيثر،الدماغوي�صو�س،القوىي�صعفاجوعفاإن،م�ص�ابرته
اج�صد راحة من صاحبه� ومنع ،وامراقبات ،العبادات بوظائف فيخ�ل ،فا�ص�دة

والقلب،فيثرالغ�صب،و�صوءاُخلُق.فيوؤدياإىاأنينفرمنهاَخلْق.
،الواحدالفرا�سيمعيالنائماأي،ام�صاجع:اأى:»ل�سجيع�بئ�سفاإنه«:قوله
ال�صجيعوُخ�س،ًصجيعا�ُصمي�ام�صجعيصاحبه�يازمكانفلما،لا�صتعاذةتعليل
ا�صراحةمنعاجوعلأن.والنهارالليليازمالذياجوعامراداأنعلىلينبهباجوع
ًقويااجوعكاناإذاخا�صة،بدلبا،امحمودةامواديحلللأنه،النف�سوراحة،البدن

فاإنهيثراأفكاراًرديئة،كماتقدم.
وهي،ال�صريالعهدبنق�ساحقخالفةوهي:»خيانة�منبكو�أعوذ«:قوله
التكاليفوهي،جالهجلوالربالعبدبنوت�صمل،والعبدالعبدبناخيانةت�صمل

             }:تعاى قال ،بها عزوجلاهاأمر التي ال�صرعية
})الأنفال).            

الرجليخ�صهمنوا�صتعرت،الظهارةخافهي:»لبطانة�بئ�سفاإنها«:قوله
يُظهرهولويُ�صُرهالإن�صانيبطنهًاأمرااخيانةكانتفلما،اأمرهباطنعلىبالطاع

�ُصميتبطانة.)))
s s s s s

منفاإن،لباأ�س�يومتخزيوا،لقيامة�يومتخزياللهم�«(97(
تخزهيوم�لباأ�سفقد�أخزيته«.

يدعوبهذه�لدعو�تكلما�سلم:........))) ه�ر�سولكان:قال،ڤل�سامت�بنعبادةعن

لربانية�و�لفتوحات،(((0،(((/((لقدير�وفي�س،((((/((للبي�ساويل�سنة�م�سابيحسرح�:نظر�(((
.(((8/7(لفاحن�ودليل،(8((/((و�لتنوير،(644/((

ل�سني�بن�و�أخرجه،((96/(9(»سحيح�إ�سناده�«:م�سند�حققووقال،((80(6(م�سند�يأحمد�رو�ه(((
((8(/((.»سحيح�إ�سناده�«لهاي�سليم�حققهوقال(((9(،و�لليلةليوم�عملي
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امفردات:

اأو،نف�صهمناإما،انك�صارحقه:الرجلخزي:يقال،والهوانالذل:خزي�
منغره.)))

�لباأ�س:ال�صدة،وامكروهوالعذاب،ويطلقكذلكعلىال�صدةياحرب.)))

ال�شرح:

اأهميتهاعلىيدل،الدعواتبهذهيدعوكان اهر�صولاإنال�صحابيقول
،ال�صاةمن:اأي»صلم�كلما«:بقولهذلكواأكد،لهاومازمته بهاعنايتهو�صدة
كما،الإجابةيالعظيمةامواطنمناموطننوكا.بعدهاأو،ال�صامقبلاأنهيحتمل
يالرحمنخليلبدعوةصبيهة�امباركةالدعوةوهذه،الدعاءاآدابيبيانهصبق�

})ال�صعراء)،وهذايدلدللةاأخرىعلىاأهميتها.             }:قوله
العاو�صفاتكاح�صنىباأ�صمائكاهيا:»لقيامة�يومتخزياللهم�«:قوله
امبن احق ميزانمحا�صبتهم ،اخائق تبعث يوم ،وتهينني تذلني ل اأن اأ�صاألك
،والنجاة،ال�صامة تعاىاهصوؤال�الدعوةهذهفت�صمنت،العظيم اليوم هذاي
اخزيعلةهيالتيعليهاوالعقوبة،الذنوبعلىبالتوبيخالف�صيحةمنوالع�صمة

امهن،يومالدين.
وامكاره ،ال�صدائد وق��وع يوم تذلني ول :اأي :»ل��ب��اأ���س� ي��وم ت��خ��زي وا« :قوله
يكانت صواء� ال�صدة اأنواع جميعيعم وهذا ،والفتقار ،احاجة و�صدة ،والعذاب
،امكاره من ال�صامة الدعوة هذه فت�صمنت ،القيامة يوم وكذلك ،وغ��ره احرب

واأنواعالعذاب،يالدنياوالآخرة،فهيمنعطفالعامعلىاخا�س.
تذلهمناأنك:اأي..»أخزيته�فقدلباأ�س�يومُتخزهمنفاإن«:دعوتهصبب�عللثم
فوقهلي�سالذي،والهوانالذلبهوحقتاأهنتهفقد،والذلةال�صدةيوميوتهينه

منالعذابامهان،اأمامالأناموالعياذباه.
.((6((و�لنهاية،((8((مفرد�ت�(((

.(7((و�ل�سحاح،((((/((حفاظ�عمدة(((
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)(98»�للهمجملنيو�أدمجماي«.

،ر�أ�سهعلىيدهفم�سح:قال،(منيدن�(: ه�ر�سوليقال:قالڤاأن�ساري�أخطب�زيدأبو�عن
وحيته،ثمقال:)�للهمجملهو�أدمجماله).

:فقال،ناولتهثمفرفتعها،سعرة�فيهفكانت،ماءفيهبقدحفاأتيتهماءست�سقى��ه�ر�سولأن�:رو�يةوي
�أي�لدعاءقال�أبونهيك�اأزدي:»فر�أيتهوهو�بن�أربعوت�سعنلي�سير�أ�سه،وحيته�سعرةبي�ساء«.

 وعنعزرةبنثابت�أنهقال:»فلقدبلغب�سعًاومائة�سنٍة،�أ�سود�لر�أ�سو�للحية،�إاُنبذ�سعربي�سٍ
ير�أ�سه،فكان�سيخًاكبرً�جميًا،منب�سط�لوجه،ومينقب�سوجههحتىمات«.)))

امفردات:

،الفعليويكون،والبهاء،الكثراح�صنوهو،القبحصد�هواجمال:جملني
واخلق.)))

ال�شرح:

وح�ّصن زّين العا و�صفاتك ،اح�صنى باأ�صمائك اه يا :»جملنيللهم�« :قوله
هذاففي،وباطنيظاهريي،ن�صرةواأبهى،صورة�اأجمليفاأكون،وخلقي،خلقتي
فربنا ،(اجميل( اجليل صبحانه� ا�صمه من ام�صتق الو�صف ب�صيغة تو�صل الدعاء
،وح�صنه(،جمالهكماليويكفي،الإطاقعلىمنهاأجمللالذي:اجميلهوتعاى
فما،وجمالهصنعته�اأثارفمنوالآخرةالدنيايوباطنظاهرجمالكلاإن:(وجاله
جمال:مراتب(خم�صة( علىصبحانه� وجمالهاجمال؟هذاعنهصدر�منالظن

الذات،وجمالالأ�صماء،وجمالال�صفات،وجمالالأفعال«.)))
وجمالاملكوال�صلطان،امنفردبالأكوان.

،ح�صنصيء�كلحبعلىجبلتالنفو�سلأن،ويزينه،يجّملهاأنتعاىاهصاأل�
وجميل،وبهي،فاإنهاأ�صرللنف�س،واأدعىللقبولياحديث،والإر�صاد،والوعظ.

،((((/(7(((((/(4(اأرنوؤوط� سعيب� إ�سناده� و�سحح،((88((،((07(((م�سند� يأحمد� أخرجه� (((
(7((7(ح�سان�لتعليقات�وي((9(((مو�رد�سحيح�وي((6(9(لرمذي�سحيح�ياألباي�و�سححه

.((000((78/((»م�سند�ل�سحيح�«يلو�دعي�مقبللعامة�و�سححه
.((60/((لعن�وكتاب،((0((مفرد�ت�(((

.(68((مجين�ورو�سة،((00/((لفو�ئد�وبد�ئع،((0((لفو�ئد�:نظر�(((
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اإىاأردفا،وهيئتي،صورتي�ح�صنتدماأنواأ�صاألك:اأي»جمايو�أدم«:قوله
وب�سريب�سمعيمتعنيللهم�«: قولهمثلاأعلمواهوهذا،والهيئة،اخلقةاأرذل

و�جعلهما�لو�رثمني«.

الفوائد:
((((اجميل(ا�صمهمنام�صتقةوالفعلية،الذاتيةلربنااجمالصفة�اإثباتفيه
تت�صوفوالتي،اخليقةكمالمنفهو،واح�صن،اجمالاهصوؤال�م�صروعيةوفيه
:قولهيفكماالباغةح�صنمنوهو،الإحرا�ساأهمية وفيه،الريةجميعاإليه
يوالن�صرةاح�صنيكونقدلأنه،اجمالتعاىاهن�صاألاأنبعد(جمايواأدم(
صوؤال�:الحرا�سففي،والأعوامال�صننمرعلىالتغرمنيطراأما،حالدونحال

اهدواموثباتعلىجمالال�صورة،واخلقةيكلحال.
s s s s s

،لدنيا�سيق�منباهأعوذ�،وعافني،و�رزقني،و�هدي،يغفر�للهم�((99(
و�سيق�مقاميوم�لقيامة).

�إذ�يفتتح ه�ر�سولكانماعنهاه�ر�سيعائ�سةموؤمنن�أم�ساأل�أنه�حميدبنعا�سمعن
،�ًع�سركَر:لليل�منهب�إذ�كان،قبلكأحٌد�عنهساألني�ماسيء�عنساألتني�لقد«:فقالتلليل؟�منهَب
،�ًع�سرو��ستغفر،�ًع�سرلقدو�س�ملك�سبحان�وقال،�ًع�سروبحمدهه�سبحانه�وقال،�ًع�سره�وحمد

وهللع�سرً�ثمقال:�للهم�غفري�إى�آخر�لدعاء«.
ويلفظ:�أنهيدعوع�سرً�،ثميفتتح�ل�ساة.)))

ال�شرح:
،الإحرامتكبرةمع»ال�صاةيفتتحثمًع�صرايكركان«:عنهااهر�صيقولها

اأوبعده،واأمااأنهكانيقولقبلال�صروعيال�صاةفبعيد.)))
،والأخروية،وال�صرعية،امعا�صيةاخراتمجامعمت�صمنةاجليلةالدعوةهذه
اإىًع�صراكر:الليلمنهباإذاكان«:وقولها،فيهاال�صرجامعمنوالإ�صتعاذة

.((4((وثمر�تهاقر�نها�ولطائفجالهاه�سماء��»جامع�«:نظر�(((

.(7(6((لن�سائي�و�سحيح،(6((((ماجةبن�و�سحيح((80(،667(د�ودأبي�سحيح�ياألباي�سححه�(((
.(4/((((ماجةبن�سن�سرح�يحاجة�إجاز�(((
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ماالعبد يقدماأن ،العامن ربصوؤال� ياجميلالأدب منفهذا.»احديثاأخر
،نوالهاإعطاءياأجعذلكفاإن،العظيمةوالتمجيدات،اجليلةالثناءاتمنا�صتطاع
والتقدي�سالت�صبيحاقراني:(...لقدو�س�ملك�سبحان�(:يقولكان اأنهوقولها
اإذ،والآباد،الأزليتعاىملكهكمالعلىبيانفيه:والنتهاء،البتداءياملكمع

اأنالت�صبيحهو:التنزيهواإبعادال�صوءوالنق�س،والعيب.)))
و�لتقدي�سهو:التطهر،والتعظيم،والكمال،والتريك.)))

يتكونوالتي،وامعايب،امذامعنونزاهته،املكيالكمالغايةعلىيدلوهذا
ملوكاخليقةمنالظلم،واجور،والعجز،والإجتياحاإىاجنديالعون،والن�صرة.

طلبقدم،كلها ذنوبي عنوجاوزاهيا ا�صر :اأي ،»يغفر�للهم�« :قوله
،وال�صيئاتالذنوبوتبعاتاآثارمنوالنجاةبال�صامةمنوطلأنهغرهعلىامغفرة

والتيهي�صببال�صروروالهلكاتيالدارين.
اإىوامعرفة،الدللة:وهي،الكاملةالهدايةتعاىاهصوؤال�فيه:»و�هدي«:وقوله
يلقىاأناإىعنهيزيغلباأن،ام�صتقيمالطريقهذاعلىوالثباتوالتوفيق،احقطريق

اهتعاىيومالدين،ولهذاينبغيللداعياأني�صتح�صرهذهامعايحالدعاته.
العبدعلىيعودال��ذي ،اح��الالطيبالنافع ال��رزق :اأي :»و�رزق���ن���ي«:وق��ول��ه
رزقوهو،امعنويوالرزق،اح�صيالرزق:يعمهناوالرزق،والنماء،واخر،بالركة
وهوالإمانلأهلتعاىخ�صهماوهو،الإمانيةوامعارف،بالعلوموتغذيتها،الأرواح
وحتى،الدنيايالفاحفعليه:امعنوياأما،القوامعليهالذي،الأبدانرزقمناأف�صل

دخولاجنان.
كالأمرا�س:اح�صيةوال�صرور،الباياجميعمنصلمني�:اأي،»وعافني«:وقوله
كلمنلل�صامةجامعةكلمةفهي،والنفاق،وال�صرك،كالكفر:وامعنوية،والأو�صاب

ال�صروروامحنيالدنيا،ويالرزخ،ويال�صراط،ويامعاد.

.(8(قتيبةابنلقر�آن�وغريب،((/4(7(لعرب�ل�سان:نظر�(((

.(((49/((و�لل�سان،(((/((لنهاية�(((
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وقد،ع�صيبيوميعظيممقامفاإنه:»لقيامة�يوممقام�سيق�«منا�صتعاذثم
،عليمبهاتعاىاهماال�صدائدمنفيه،اأجمعنواجنالإن�سمناخائقكلح�صرت
اليومذلكصيق�يتت�صوراأنفلك،الرهيبوالزدحام،الكبروالباء،ال�صديداحرمن

العظيم،فت�صمنتهذهال�صتعاذةمنالنجاةوال�صامةمن�صرهذااليوماموعود.

لأن:»لدنيا�سيق�منبكأعوذ�إي�للهم�«:الأخرىالروايةيكماقولهوي
،واحزنالنف�س و�صيق ،بالهم القلب وي�صغل ،البدن ويذبل ،العقل ي�صتت :صيقها�
تعاىاهصوؤال�ال�صتعاذةهذهوت�صمن،النافعةامهمةوام�صالح،العبادةعنفن�صغل

الراحةالنف�صية،والبدنية،وطيباحياةوالنف�س.

ي كاملة فهي ،ال�صرعية بالأدعية والعناية التم�صك اأهمية على يدلنا وهذا
اأمورجميعي،ال�صاحةومقا�صدها،ومدلولتها،معانيهايكاملةصاملة�،األفاظها

الدنيا،والآخرة.

s s s s s

)((00»�للهموفقني«.
أجب�«:اأرقم�بنلعبد�هفقال،رجلكتاُب لنبي�أتى�:قالعنهماه�ر�سيعمربنعبد�هعن

عني«،فكتبجو�به،ثمقر�أعليه،فقال:»�أ�سبتو�أح�سنت،�للهموفقه«.)))

امفردات:

اأمرهووفق،صَدده�:ًتوفيقااهووفقه،امنافرةوعدمامطابقة:الوفاق:وفقني
يفُقبك�صرينمنالتوفيق.)))

ال�شرح:

نبيدعىولهذا،واأكملها،واأمها،النعماأجلمنهوجالهجلاهمنالتوفيق

يإ�سناده�األباي�وجّود،لذهبي�وو�فقهاإ�سناد�سحيح�:وقال((/((((م�ستدرك�يحاكم�رو�ه(((
.(8(8/6(((8(((ل�سحيحة�ل�سل�سلة�

.((87(منر�و�م�سباح،(((7/4(حفاظ�عمدة(((
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،صدده�:اأي:(وفقهللهم�(:بقولهڤالأرقمبنلعبداه،الورىلكلوالهدى،الرحمة

وثبته،يالأقوال،والأفعال،والأخاق،ياأنت�صتعمليمر�صاتك،وحابك.
فاأ�صلهخرُكَلاأنعلىالعارفوناأجمعوقد«:اهرحمهالقيمابنالإمامقال
يكلكلاأنالتوفيقاأنواأجمعوا،لعبدهخذلنهفاأ�صلهصر�وكل،للعبداهتوفيق
خركُلكانفاإذا،نف�صكوبنبينكيُخلىاأنهواخذلنواأن،نف�صكاإىاه
،والإفتقار،الدعاء فمتاحه،العبد بيد لتعاىاهبيد وهو� التوفيق فاأ�صله

و�صدقاللجاأ،والرغبة،والرهبةاإليه.
امفتاحعناأ�صلهومتى،لهيفتحاأناأرادفقدامفتاحهذاالعبداأعطىفمتى
يورغبته،ومراده،وهمتهالعبدنّيةقدروعلى،دونه(((ًُمرجااخرباببقى
قدرعلىالعبادعلىتنزلاهمنفامعونة،واإعانتهصبحانه�توفيقهيكون،ذلك
،ذلك ح�صب على عليهم ينزل واخ��ذلن ،ورهبتهم ،ورغبتهم وثباتهم ،هممهم
الائقةموا�صعهيتوفيقهي�صنع،العامنواأعلم،احاكمناأحكمصبحانه�فاه

به،واخذلنيموا�صعهالائقةبه،وهوالعليماحليم«.)))

s s s s s

))((0»�للهم��سقنيمن�سل�سبيل�جنة«.
ي�سرولن،بعدييهمنيِمماأمركن�إن�(:يقولكان ه�ر�سولأن�:عنهاه�ر�سيعائ�سةعن

عليكم�إا�ل�سابرون)ثميقول:»�سقى�ه�أباكمن�سل�سلبيل�جنة)�أي:عبد�لرحمنبنعوف)«.)))

امفردات:

،(4(ًصل�صا� ًلذيذاصهًا�:اأي،(صل�صبيا�(ت�صمىاجنةيعنا�صم:ل�سل�سبيل�

)))�أي:معلقًا.
.(9(�90(:لفو�ئد�(((

،(9(8/((،جو�بره�في�سلبا�سمد.�لكتاب�حققوح�سنه((4(0(ل�سنة�يلعا�سم�أبي�بن�أخرجه�(((
.(9(9/7(((((8(ل�سحيحة�ل�سل�سلة�وي،(((7/((((8(9(لظماآن�مو�ردسحيح�ياألباي�و�سححه

.(4(8(مفرد�ت�(4(



330 b

&اللآلئالزكية -

331

يُ�صرفونها،اجنةلأهلوانقيادها،اجريحالوي،احلق:يبال�صا�صةو�صفت
حيث�صاوؤوا.)))

ال�شرح:

اهصوؤال�علىامطلبهذات�صمن:»جنة�سل�سبيل�منسقني��للهم�«:قوله
تعاىامنازلالعاياجنة،وهي�صكنىامقربون.

مزجاخمرباأكواباجنةيي�صربونالأبراراأنذكرقدصبحانه�اهاأن:وذلك
فهوؤلء،الأمرليعتدل،حاروهو،بالزجبيلوتارة،باردوهوالكافورب�صرابتارةلهم
منهماكلمني�صربونفاإنهمامقربونواأما،تارةهذاومن،تارةهذامنلهممزج

  } :تعاى قولهتف�صر يقالاأنه اهرحمهقتادهعنصح�كما،(((ًصرفا�
ي�صربها ،رقيقه« :اأي ،{                        
ًعينا« اه رحمه و�صفها عن وقال (((»اجنة اأهل ل�صائر ومزج ،ًصرفا� امقربون

�صل�صلةم�صتقيداماوؤها«.)4)

الفوائد:

بابمنلي�سواأنه،اجنانيالأو�صافاأكملتعاىاهصوؤال�م�صروعيةفيه
صمع�اأنهعنهاهر�صيمغفلبنعبداهعنجاءمايعكرول،الدعاءيالتعدي
اأي:فقال،دخلتهااإذااجنةمنعنالأبي�سالق�صراأ�صاألكاإياللهم«:تقولابنه
صيكون�(:يقول اهر�صولصمعت�فاإي،النارمنبهوتعوذاجنةاهصل�بني

يهذهالأمةقوميعتدونيالطهوروالدعاء).)))

تكثرمنلكونهنهاهاأنهومكن،ًمعيناًصيئا�صاأل�لأنهنهاهاإمااأنهيحتملقد«
.(4(4/7(لطري�تف�سر(((

.(609-608/4(كثربن�تف�سر:نظر�(((
.((74/4(ل�سحيح�لتف�سر�(((

))) امصدر السابق.

.(96(د�ودأبي�سحيح�(((
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 ر�صولنااأمركما،صوؤاله�يالرغبةيعظمماأنهذلكغر(((.»فائدةبدونالكام
،امقربوناإلي�صكنهالالذيالعامنازلتعاىاهصوؤال�بابمنفهوهناواأما

وهذامنبابتعظيمالرغبةماليخفى.
وت�صمنهذاالدعاءالتوفيقاإىالأعمالالظاهرةوالباطنةلأعمالامقربن.

s s s s s

،ت�ساءمنملك�وتنزعت�ساءمنملك�ُتوؤتيملك�مالكللهم�«((0((
،قديرسيء�كلعلىإن��ك� ،خ��ر�بيدك،ت�ساءمنوُت��ذُل،ت�ساءمنوتعُز
منمنهماومنع،ت�ساءمنُتعطيهما،ورحيمهما،و�اآخ��رةلدنيا�رحمن

ت�ساء،�رحمنيرحمةُتغنينيبهماعنرحمةمن�سو�ك«.
مثلعليككانلوبهتدعودعاءأعلمك�أا�«:معاذ ه�ر�سولقال:قالڤمالكبنأن�س�عن

جبل�أحددينًااأَد�ُه�هعنك؟قليامعاذ:................)))

امفردات:

والقدرةال�صيءاحتواء:هو»و»املكام�صافةتعاىاهاأ�صماءمن:»ملك�مالك«
علىال�صتبداديةبه.)))

ال�شرح:

منجليلةوتو�صات،والتوحيدالإمانيعظيمةكلماتفيهامباركالدعاءهذا
،م�صامينهويفهم،معانيهويتدبريتاأملاأنبالعبدجدير،علّيةو�صفاتح�صنىاأ�صماء
اأنبيانوفيه،بذلكمنوطةوالدعواتالأذكارمنامرجوةالثمراتفاإن،ومقا�صده
،البدنيةاأو،اماليةكانتصواء�،معا�صهاأموريالعبديهمماتفريجيالأ�صباباأعظم
اه علىوالثناء ،والتمجيد ،والإمان ،التوحيد كلمات ترديد :ومعاده ،امعنوية اأو

.((7(-(74/((اإ�سامية�لعقيدة�منومنزلتهلدعاء�:نظر�(((
،((60/((و�لرهيبلرغيب�يكماجيدإ�سناده�:منذري�وقال،(((8(ل�سغر�يلطر�ي�رو�ه(((

.(8(((و�لرهيبلرغيب�سحيح�ياألباي�وح�سنه
.((0(للزجاجه�أ�سماء�وتف�سر،(4(66/6(لل�سان�(((
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الكتابيصطره�جاءالدعاءوهذا،اجنانياليقنمع،الكمالمنلهماتعاى
،بقوله:»قل�للهممالك�ملكتوؤتي�ملك«.))) لنبيهتعاىاأمرهي

،ام�صافة تعاى اه اأ�صماء من با�صم تو�صل فيه :»م��ل��ك� مالك للهم�« :قوله
،مدافعةول،مانعةباي�صاء كيففيهامت�صرف ،ملكهيالأمر النافذ :ومعناه
مالكصبحانه�اأنهذلكفمن،اإرادتهعلىوم�صرفها،كلهاالأ�صياءمالكصبحانه�فهو
منوينزعه،ي�صاءمنيوؤتيهبيدهفاملك،ونهيهاأمرهحتي�صرفهمواماكاملوك

ي�صاء،فامانعمااأعطى،ولمعطىمامنع.)))
وتنزع،ت�ساءمنملك�توؤتي«:فقالباملكتعاىانفرادهت�صاريفبع�سذكرثم

�ملكمنت�ساء،وتعزمنت�ساءوتذلمنت�ساء«.

منام�صتقة ،العزة ب�صفةبالثناء اهاإى تو�صل فيه:»ت�ساءمنوتعز«:وقوله
اأنهوكذلك،وامنعة،والغلبة،والقهر،القوة،معانيهمنالذي،»العزيز«تعاىا�صمه
فهذا.الع�صياناأهلويذل،الإماناأهلفيعز،عبادهمني�صاءمنالعزةيهبتعاى

ال�صمجامعل�صفاتالذات،و�صفاتالفعل.)))
علىباخرمب�صوطتانفهما،يديكيكلهاخراإن:اأي:»خر�بيدك«:قوله

})امائدة:46).                }:صبحانه�قالكما،الدوام
أر�أيتم�،و�لنهارلليل�(((سَحاء�،نفقة(4(يغي�سهاا،ماأىتعاىه�يد«: قال

ما�أنفقمنذخلق�ل�سمو�تو�اأر�س،فاإنهميغ�سماييده«.)6)

لفظية موؤكداتبعدة واأكده ،صبق� ما تعليل :»قديرسيء�كلعلىإن��ك�« :قوله
.((6(عمر�نآل�(((

.((0(/8(كثربن�وتف�سر((0(ه�أ�سماء�وتف�سر(40(لدعاء�ساأن�(((
معانيه يف�سلت فقد ،»و�ل�سنة لكتاب� سوء� يوثمر�تها جالهاح�سنى� ه� أ�سماء�« :نظر� (((

.(((4(
)(4�أي:اينق�سها.

)))�أيكثرة�لعطاءت�سب�خر�سبًا.
.(6976(لبخاري�سحيح�(6(
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العمومات اأعم ،بالتنكر »و»�سيء،ال�صتعاءحرف»و»على،الثقيلة اموؤكدة »ب�»�إَن

وا�صمه»�لقدير«علىوزن»فعيل«،مبالغة،وتعظيماً،وحقيقاً،وتاأكيداًماذكر.
يصيء�كلو�صعت رحمتكاإن :اأي :»ورحيمهاو�اآخ���رةلدنيا� رحمن« :قوله
.الدوابحتى،وكافرهموموؤمنهم،وجنهماإن�صهم،اخائقلكل،الدنياففي،الدارين
ال�صحيحيكماصبحانه�اهفاإن،فقطاموؤمننباأوليائهتخت�سفهيالآخرةياأما
رحمةوت�صعنت�صعةتعاىاهواأخر...واحدةرحمةمنهااأنزلرحمةمائةخلق«

يرحمعبادةيومالقيامة«.)))
منت�صاءمنرحمتكصعة�باإعطاءتتف�صلاإنكاأي:»ت�ساءمنتعطيهما«:قوله
قولهيكما،ت�صاءمنوقدرتكبحكمتكومنعاأي:»ت�صاءمنمنهماومنع«،عبادك

:»�للهمامانعما�أعطيت،وامعطىمامنعت«.
ب�صوؤال دعوته ختم :»س��و�ك��� من رحمة عن بها تغنيني رحمة رحمني�« :قوله

رحمةعظيمةتغنيهعنكلالعباد،كمااأفادالتنكريقوله:»رحمة«.
صبحانه�بهوال�صتغناء،واليقنالظنح�صنوكمال،الرجاءفقهعلىيدلوهذا
وي ،وح��ده وتعاى صبحانه� باه الغنى وهو ،الغنى اأعلى وهذا ،العامن كل عن
فاإن،بهاالتو�صلوجالة،صاأنها�عظمعلىيدل»الرحمة«ي�صفالتو�صليالإ�صهاب
منوامكاره،ال�صوءو�صرف،الأنواعجميعمنوامنافعاخراتح�صولمقت�صاهامن

جميعاجهات،يكلالأوقات.
الفوائد:

.ام�صافةباأ�صمائهيتو�صلكذلك،امطلقةاح�صنىتعاىباأ�صمائهيتو�صلكمااأنه
اإجابة معهايرجىالتي والثناءات التو�صات اأعظم منام�صافة تعاى اأ�صماءه اإن
:منهاوالتي،الغموموك�صف،الهمومتفريجاأ�صباباأعظممنالدعاءواأن.الدعوات
اآكد من،الدعاء حالال�صفات اأو الأ�صماء اآثار اأفراد بع�سذكرواأن .الديون صد�

الأ�صبابالقبولوالعطاء.

.((7(((م�سلم(((
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))((0»�للهَم�سِلعلىحمد،وعلى�آلحمد«.
قال:»�سلو�علَي،و�جتهدو�ي�لدعاء،وقولو�:........))) ه�ر�سولأن�،ڤخارجةبنزيدعن

امفردات:
:اأي ،عليه صليت� يقال ،والتمجيد ،والتريك ،الدعاء ال�صاة اأ�صل :ل�ساة�

                       }:تعاىقولهومنه،وزكيتلهدعوت
})التوبة).)))

الطاقة:اجهدمنافتعالوهو،الأمرطلبيالو�صعبذل:الجتهاد:�جتهدو�
وام�صقة،يقال:جهدالرجليال�صيء،اأي:جَدفيهوبالغ.)))

ال�شرح:
صاأنه�عزكتابهيوتعاىصبحانه�اأمركما،عليهن�صلياأن، حمدنبينااأمر

                        }:قولهياموؤمنن
})الأحزاب).     

ال�صاةمازمةياحثيثوال�صعياجدمنو�صعنايمانبذلاأن، اأمربل
،ولعظمالأجرامرتبعلىال�صاةعليهيالدنياوالآخرة. صاأنه�لعظمعليه

اإجماعهمبعد،عليهتعاىاهمنال�صاةمعنىعلىالعلماأهلاختلفوقد
اهصاة�معنىيقيلماواأ�صح،الدعاءوهوصبق�كمااللغويامعنىاأ�صلعلى
رحمهالعاليةاأبي،التابعنكبرعنصحيحه�ياهرحمهالبخاريذكرهما،تعاى

اهاأنهقال:»�صاةاهعلىر�صولهثناوؤهعليه،عندامائكةالأعلى«.)4)
علىوتعاىتباركاهصاة�اإن«:تعاىاهرحمهالقيمابناجليلالإمامقال
قالكما،اموؤمننعبادةعلىصاته�فهي:العامةاأما،وخا�صة،عامة:نوعانعبده

                      }:وتعاىصبحانه�

.((87((جامع�و�سحيح،(((9((لن�سائي�سحيح�ياألباي�سححه�(((
.(490(مفرد�ت�(((

.((08(مفرد�ت�،((7((لنهاية�(((
.(9((»لنبي�علىل�ساة�ف�سلي«األباي�وح�سنه،((((/8(لفتح�:نظر�،معلقًالبخاري�رو�ه(4(
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})الأحزاب).       

أبي�آل�على بال�صاةعلىاآحاداموؤمنن،كقوله:»�للهم�سّلِ النبيدعاءومنه
خامهمعلىًخ�صو�صا،ور�صلهاأنبيائهعلىاخا�صةصاته�:الثايالنوع،(((»أوفى�

(((.» حمدوخرهم
تعاى باه اقتداء« :ًاأول فيه عليه بال�صاة احكيم ال�صارع من الأم��ر فهذا

ومائكته«.وثانياً:»جزاءلهبع�سحقوقهعلينا«.ثالثاً:»تكميًالإماننا«.)))
واإظهار،ذكرهباإعاءالدنيايعظمة:فمعناه:»حمدعلىسل�للهم�«:فقولنا

دعوته،واإبقاء�صريعته،ويالآخرةبت�صفيعهياأمته،وت�صعيفاآخرهومثوبته.
يُعلياأنتعاىاهمنواإرادة،الر�صولعلىثناءهيالر�صولعلىالعبدف�صاة
ر�صولهعلىاأثنى فمن،العمل جن�سمنواجزاء،ًوت�صريفا،ًتعظيماويزيده،ذكره

جازاهاه�صبحانهمنجن�سعمله،باأنيثنيعليهويزيدت�صريفهوتكرمه«.)4)
وقوله:»وعلى�آلحمد«:فال�صحيحاأنمعنى»الآل«:

�1منحرمعليهمال�صدقة.اأنهمذريتهواأزواجهخا�صة.)))
: الإبراهيمية ال�صاة :منها ،عليه ال�صاة كيفية ي كثرة صيغ� جاءت وقد
،اإبراهيماآلوعلىاإبراهيمعلىصليت�كما،حمداآلوعلىحمدعلىصِل�اللهم«
اإنك،اإبراهيماآلوعلىاإبراهيمعلىباركتكما،حمداآلوعلىحمدعلىوبارك
:قولومنه،واللزومالثبوت:هيالركة:»حمدعلىوبارك«:وقوله،(6(»جيدحميد

»بركالبعريركبروكاً«،اأيالنماءوالزيادة.)7)

.((078(م�سلم،(497(لبخاري�(((
.(((((اأفهام�جاء(((

.(788(ل�سعدي�بن�تف�سر(((
.(((7(اأفهام�جاء(4(

.((7(:(66(:ل�سابق�م�سدر�:نظر�(((
.(407(،(40((م�سلم،(6(60(،(((7(لبخاري�(6(

.((((/4(للغة�مقايي�سمعجم(7(
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لآلاأعطاهمااخرمناإعطاءهيت�صمنالدعاءفهذا،بذلكالدعاء:و�لتريك
اإبراهيم،واإدامتهوثبوتهله،وم�صاعفتهلهوزيادته،هذاحقيقةالركة«.)))

s s s s s

النبيعلىال�شلةف�شل

)(1عظمالأجروالثواب،لأنهامتثاللأمراهتعاىولر�صوله.

وتكفر اح�صن الثناء من والآخ��رة الدنيا ي ام�صاعف الأج��ر ح�صول (2(
ه�سلى�و�حدةساة�عليسلى�من«: عنهجاءكما،الدرجاتورفع،ال�صيئات
،سلو�ت�ع�سرعليهه�سلى�و�حدةساة�علَيسلى�من«: وقال.(((»�ًع�سرعليه

وُحَطتعنهع�سرخطيئات،وُرفعتلهع�سردرجات«.)))

علىي�سليحتىحجوبدعاءكل«: قال:الدعاءل�صتجابةاأدعىاأنه(3(
(4(.» لنبي�

،�ًع�سري�سبححنعلَيسَلى�من« : قال،((( ل�صفاعته صبب�اأنها (4(
وحنُي�سيع�سرً�،�أدركته�سفاعتييوم�لقيامة«.)6)

قال،القيامةيوم منهالقربيالأ�صباباأعظممنعليهال�صاةكرة(5(
:»�إن�أوى�لنا�سبييوم�لقيامة،�أكرهمعلَي�ساة«.)7)

وغرهاالكثرمنالف�صائلالتيلح�صى.)8)

.(((7(اأفهام�جاء(((
.(408(م�سلمسحيح�(((

.(((96(لن�سائي�سحيح�(((
.(((0((ل�سحيحة�و�ل�سل�سلة،(4((((جامع�سحيح�(4(

.(47(9(لبخاري�يلو�سيلة�دعاءيكما(((
.(((((و�لرهيبلرغيب�سحيح�(6(

.((668(ل�سابق�م�سدر�(7(
)(8لا�ستز�دةيرجع�إى»جاء�اأفهام«ابن�لقيمرحمه�ه.
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اِحَكُممنتاأخراإجابةالدعاء.)1)

،امدةوتطول،فيهويُبالغالدعاءفيكرر،يُجابفايدعواأنللموؤمنالباءمن
واإ�صاءةلهبالو�صو�صةفيبداأ،فر�صتهال�صيطانيجدهناومن،لاإجابةًاأثرايرىفا
هذه له وقعت من فينبغي ،حكمته على بالعرا�س واإيقاعه ،الكرم بربه الظن
اأناموؤمنوليعلم،َرْوعهيال�صيطانيلقيهماصك�اأدنىقلبهييختلجاألاحال
لبديعةًواأ�صرارا،باهرةًحكماطياتهييحملالدعاءيامبالغةمعالإجابةتاأخر
صاأله�منيخيبلًب�صراًصميعا�ًرحيماًكرماًربايدعواأنهوذلك،ح�صىولتعد
يَح�صُن،الدعاءاإجابةتاأخرمنوالأ�صراراحكمبع�سلكن�صردونحن،ببابهولذ
منعليكيردمالردرا�صخواإمانيقنعلىلتكونوت�صتح�صرهاتتدبرهااأنبك

الو�صاو�سوالأوهام.
)))�إنتاأخر�اإجابةمن�لباء�لذييحتاج�إى�سر:

  }:تعاىقال،البتاءمنالإجابةصرعة�اأنكما،البتاءمنالإجابةفتاأخر
})الأنبياء).                    

اأنفاإياك،صر�اإىيحتاجبال�صروالبتاء،صكر�اإىيحتاجباخرفالبتاء
بال�صرمتعبٌد،بالباءمتحنفاإنك،الدعاءكرةمنوت�صجر،الباءزمانت�صتطيل

والدعاء.
)))�لدخوليزمرة�محبوبنهعزوجل:

هذاومع،لاإجابةًاأثرايرونول،النهارواأطرافالليلاآناءربهميدعونفالذين
،العامن رب عند امكرمن امحبوبن زمرة ييدخلون ،ورجاوؤهم اأملهم يتغر ل
ليكمل،ابتاهم ًقومااأحباإذا وتعاىصبحانه�فهو،الكرمبربهماإمانهمل�صدق
:وال�صام ال�صاة عليهقال،الآخرة يدرجاتهمويعليالدنيا ياإمانهم درجات

،((44/((لقدير�وفي�س،((00،(78،((7(:و�لفو�ئد،((78،(9(،(((،(78،(07(خاطر�سيد�:نظر�(((
.((07،9((حمد�بنحمد:و�لدعاء،((679/6(



338 b

&اللآلئالزكية -

339

فلهر�صيفمن،ابتاهمًقومااأحباإذااهواإن،الباءعظممعاجزاءعظماإن«
الر�صى،ومن�صخطفلهال�صخط«.)))

)))تاأخر�اإجابة�سببعظيملتفقد�لعبدلنف�سه:

اأو،صبهة�مطعمهيكانفرما،الداعييلآفةالإجابةتاأخرصبب�يكونفقد
الإجابةفتاأخر،ذلكوغرمانعةبذنوبًمتلب�صاكاناأو،غفلةالدعاءوقتقلبهي
لفاتتهدعوتهلهعجلتفلو،والأوبةوالتوبةنف�صهحا�صبةعلىالداعييبعثقد

هذهاحكمةاجليلة.
)(4قدتكون�لدعوةم�ستجابةدونعلم�لد�عي:

اأنها اإل ،ترد لام�صلم العبد دعوةاأن (5( رقمالدعاء ف�صائليتقدمفقد
كذلكلهخرهوما تتنوع:فاإمااأنيعطىمطلوبهعاجًا،اأويعطىاآجًا،اأوبعو�سٍ
فثمرة،الآخرةيلهيدخرهااأناأو،صر�دفعاأو،خربجلب،اآجًااأمعاجًاواأف�صل
ا�صتجيبلعله:ويقولالعظيمبربهالعبدظنفها،حالةلاآتيةم�صمونةالدعاء

يمنحيثلاأدري.
هيلتي�و�سفاتهتعاىه�اأ�سماءلعبد�لتدبرسبب�لدعاء�إجابة�تاأخر(((

�أ�سرف�لعلوم:

،رحيم،جوادكرم،ب�صرصميع�،حكيمعليماأنهو�صفاتهتعاىاهاأ�صماءفمن
ومنع،وكرمه وعلمه بحكمته صاء� من وتعاى صبحانه� يعطي فهو ،امعطي ،ودود
يوال�صفاتالأ�صماءهذهواأحكاماآثارالعبدفرى.وعدلهوعلمهحكمتهكذلك
لفهو،ُعاو�صفاته،ح�صنىتعاىاأ�صماوؤه،مدبرمالكحكيمتعاىواأنه،العباد
ن�صب،تعاىوفعلهحكمتهالعبدعلىخفيتفاإن،جهلعنيعطيولبخلعنمنع
اح�صنى تعاى اأ�صمائه معاي تدبر فاإن ،امالك للحكيم و�صلم نف�صه اإى اجهل

واآثارهاواأحكامهاهواأف�صلالعلومواأهمالأمور.
)(6قديكون�لدعاء�سعيفًاايقاوم�لباء:

.(((96(:لرمذي�سحيح�(((
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ال�صاحكانفمتى،فقطبحدهلب�صاربهوال�صاح،ال�صاحمنزلةالدعاءاأنوذلك
تخلفومتى،بالعدوالنكايةح�صلت،ًقويا ًصاعدا�وال�صاعد،فيهاآفة لًتاما ًصاحا�
القلببنيجمعموالداعي،صالح�غرالدعاءكانفاإن،الأثرتخلفذلكمنصيء�

والل�صان،يحالالدعاءاأوكانثممانعمنالإجابةميح�صلالأثروهوال�صتجابة.
فالدعاءلهمع�لباءثاثةمقامات:

�أحدها:اأنيكوناأقوىمنالباءفيدفعهوي�صرعه.

�لثاي:اأنيكوناأ�صعفمنالباء،في�صاببهالعبد،ولكنقديخففه.
�لثالث:اأنيتقاوماومنعكلواحدمنهما�صاحبه.)))

)(7يتاأخر�إجابة�لدعاءتكميلمر�تب�لعبوديةلاأولياء:

باأنواعفيبتليهم،العبوديةمراتبلهميكملاأنويريد،اأولياءهيحبوجلعزفاه
ومراتبوالتمامالكمالمدارجييرقواكي،الدعاءاإجابةتاأخرومنها،الباءمن

العبودية،فمنتلكالعبوديات:
ا�صتدفكلما،واأعظمهاالعبودياتاأَج�ِلمنالفرجانتظارفاإن:لفرج�نتظار��أ�
قال،وعاجلبهًواأن�صاًوتعلقاًقربابذلكفيزداد،بربهالعبدثقةزادت،الفرجانتظار

:»�سلو��همنف�سله،فاإن�هُيحب�أني�ساأل،و�أف�سل�لعبادة�نتظار�لفرج«.)))
،الأعظمومق�صودهاالعبادةلبهو:اهاإىفالفتقار:ا�سطر�ر�ح�سول�ب

          }:تعاىقال،الغنىعنهوصواه�دوناهاإىفالفتقار
})فاطر).                        

العارفن وب�صتان الدنيا جنةهيالر�صا فعبودية:لر�سا� عبوديةح�سول� �ج

      }:تعاى قال ،النعيم جنات اأعلى يامقربن منازل اإى امو�صلة
                 }:صاأنه�جلوقال،(22:امجادلة({    

.(6(رقمحديثلدعاء�ف�سائلينظر�(((
.((66/4(اأ�سول�جامعياأرنوؤوط�عبد�لقادروح�سنه(((7((لرمذي�رو�ه(((
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يًاأثرايرىفاويبالغفيدعوالنازلةبهتنزلاموؤمنفاإن.(التوبة({   
قنوطغر،بالأقدارًرا�صياكانفاإن،قلبهيحينئذنُظرالياأ�سقاربفاإذا،الإجابة
وتتبنال�صيطانويُهزم،الإماني�صلحفهناك،الإجابةتعجيلفالغالباهف�صلمن

        }:تعاىقولهيهذااإىاأ�صروقد،الرجالاإمانمقادير
})البقرة).                           

،ببابهحاجاتهواإنزال،ربهمناجاةيقومالعبدفاإن:مناجاة�بطوللتمتع�� د
،لهواخ�صوع،ومعرفته،تعاىاهحبةمن،والدعاءال�صوؤالحالقلبهعلىفيفتح
حاجتهق�صاءمناإليهاأحّبيكونماوجالهعظمتهوا�صتح�صاريديهبنوالتذلل
الدنيا جنةفاإنها ،لذة اأي تعدلها لالتي اللذة هذهتطولاأن ويُحب ،صاألها� التي
،امناجاةطالتالإجابةتاأخرتكلماهذاوعلى،اخالدةالآخرةجنةاإىامو�صلة
النعمةتلكفاتتهلرماالإجابةلهعجلتفلو،تعاىاهمنوالقرباللذةوزادت
وعاجل،والنعماحكماأعظممناحكمةوهذه،صيء�اأييعدلهالوالتي،والثمرة

ب�صرىالإجابةللعبد.
بنامنك�صرينيحبوجلعزفاه:لعامن�ربيديبنو�لتذللانك�سار���ه
امقامفهذا،رحيمعزيزملكيديبنذليلمقامفهو،منهمويقربيعينهم،يديه
بنقلوبهمامنك�صرةاأماميغلقلالذيالأعظماهباباإىويدخلكيقربكاجليل
ًصببا�الإجابةتاأخركانفرماالدعاءاإجابةاأ�صباباأعظممنالنك�صارلأن،يديه
الباءواإما،الباءطييالنعممنوهذا.العظيماهبابعلىالوقوفلإطالة
وكمالكجمالكففيهوعاجليديهبنيقيمكماواأما،ربكعني�صغلكماامح�س

وعزكوفاحك.
يجري،بالعبدمرب�سمبنعدوفال�صيطان:ومر�غمتهل�سيطان�جاهدة�و
قال،ام�صتقيماهصراط�عنوي�صده،الدوائربهيرب�س،عروقهيالدمجرى

                                 } :تعاى
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بكرة واأغاظه ،وراغمه تعاى اه لأمر ًامتثال العبد جاهده ف��اإذا ،(فاطر( {
،كبروف�صل،عظيماأجرعلىح�صلالكرمبربهالظنواإح�صان،وال�صوؤالالدعاء

لأنجاهدةال�صيطانمناأجلالعبودياتوالقربات.
ينزعجاألبهًحريالكانالفائدةهذهاإلالدعاءاإجابةتاأخرمنالعبدياأتمفلو

منتاأخرها.
ي�صتح�صرهااأنللعبدفينبغي،الدعاءتاأخرجراءامتلم�صةاحكمبع�سفهذه

حالدعائهبناحنوالآخرليكونعلىح�صنظنعظيمبربهالكرم.
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�2(0الدعاءاأعظمالعبادةواأف�صلها

�3(4الدعاءفيهال�صامةمنالكر

�4(4الدعاء�صببلقرباهتعاىللعبد

))�5اإعطاءالداعيما�صاأليالعاجلاأوالآجل

�6(6الدعاءيردالق�صاء

�7(6الدعاءاأكرم�صيءعلىاهعزوجل

�8(7الدعاءاأماٌنمنغ�صباهتعاى

�9(7الدعاءفيهال�صامةمنالعجز

�10(8عظمحياءاهتعاىللداعي

�11(8الدعاءمفزعامظلومنوملجاأام�صت�صعفن

�12(9الدعاءو�صيلةاإىعلوالهمةولكرالنف�س

))�13الدعاء�صببلن�صراحال�صدروطماأنينةالقلب

))�14الدعاءيفتحللعبدلذةامناجاة

))�15الدعاءفيهحقيقةالتوكلعلىاهعزوجل

))�16الدعاء�صببح�صولامودةبنام�صلمن
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))�17الدعاءيتحققفيهكمالالتوحيدوالإمان

))�18الدعاءيجتمعفيهمناأنواعالعباداتماليجتمعيغره

6)�سروط�لدعاء

6)ال�صرطالأول:الإخا�س

7)ال�صرطالثاي:ح�صورالقلب

7)ال�صرطالثالث:العزمواجزموح�صنالظن

8)موانعاإجابةالدعاء

8)امانعالأول:التو�صعياحرام

9)امانعالثاي:ال�صتعجالوتركالدعاء

9)امانعالثالث:الدعاءبالإثموالعدوان

9)امانعالرابع:تركالأمربامعروفوالنهيعنامنكر

0)امانعاخام�س:تركالواجباتوارتكابامعا�صي

0)امانعال�صاد�س:العتداءيالدعاء

))�آد�ب�لدعاءوم�ستحباته

النبيعلىوال�صاةاهبحمديبداأاأن�1((

))�2رفعاليدين

))�3الدعاءبت�صرعوخ�صوع

))�4الدعاءحالا�صتقبالالقبلة

�5(6الدعاءيحالالرخاءوال�صدة

�6(6الإحاحيالدعاء

�7(7التو�صلاإىاهباأنواعالتو�صلام�صروعه:

7)النوعالأول:التو�صلاإىاهباأ�صمائهاح�صنى
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40النوعالثاي:التو�صلبالعملال�صالح

)4النوعالثالث:التو�صلاإىاهبدعاءالرجلال�صالح

44النوعالرابع:التو�صلاإىاهب�صابقالإح�صانوالف�صل

)4النوعاخام�س:لتو�صلاإىاهب�صعفالعبدوعجزه

)�84ال�صتن�صاربدعاءال�صاحنوال�صعفاء

�946التاأمنعلىالدعاء

�1047التوبةوردامظام
�1147الدعاءثاثاً

�1248خف�سال�صوتيالدعاء

�1348اأنيكونغر�سالداعيجميًا

�1448تعظيمالرغبةوالإكثارمنالدعاء

�1549الطموحوعلوالهمميالدعاء

))�16اأنيتخرجوامعالدعاء

))�17جنبالدعاءعلىالأهلوالنف�سوامال

))�18الو�صوءاإنتي�صرعندالدعاء

))�19اأنيبداأالداعيبنف�صه

))�20اأنيدعوبكل�صغروكبر

الدعاءقبولاهصوؤال��21((

))�لدعو�ت�لتياترد

))�1دبرال�صلواتامكتوبة

�2(6عندالنداءلل�صلوات

�3(6عنداإقامةال�صاة
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�4(6بنالآذانوالإقامة

�5(6�صاعةمنكلليلة

�6(6يال�صجود

�7(7عندالدعاءبدعوة)ذيالنون)

�8(7�صاعةمن�صاعاتيوماجمعة

�9(7الدعاءيجوفالليلووقتال�صحر

�10(8عندنزولالغيث

�11(8عندال�صتيقاظمنالنومليًاوالدعاءباماأثور

�12(8دعوةمنباتطاهراًعلىذكراهتعاى

�13(8دعوةام�صافر
�14(9دعوةالذاكراهكثراً

�15(9دعوةام�صلملأخيهام�صلمبظهرالغيب

�16(9دعوةاحاجوامعتمروالغازيي�صبيلاه

�17(9الدعاءبا�صماهالأعظمالذياإذا�صاألبهاأعطى،واإذادعيبهاأجاب

�1860عندالت�صهدالأخر

�1960دعوةامظلوم

�2060دعوةام�صطر

)�216دعوةالوالدعلىولده

)�226دعوةالوالدلولده

)�236دعوةال�صائم

)�246دعوةمناأحبهاهتعاى

�64�أماكنجابفيها�لدعو�ت:
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�164الدعاءيمكة

�264الدعاءيام�صاجد

)�36الدعاءيومعرفة

)�46الدعاءعندرمياجمرةال�صغرىوالكرى

)�56الدعاءعلىال�صفاوامروة

)�66الدعاءعندام�صعراحرام

)�76الدعاءداخلالكعبةاأوداخلاحجر

66�أوقاتو�أحو�لجابفيها�لدعو�ت:

�166الدعاءعند�صربماءزمزم

�266الدعاءعقبالو�صوءوالذكراماأثور

�366الدعاءعند�صياحالديكة

�466الدعاءعندامري�س

�566الدعاءعندقولكيدعاءال�صتفتاح

�667الدعاءبعدزوالال�صم�سقبلالظهر

�767الدعاءعندالجتماعيجال�سالذكر

�867الدعاءياأيامالع�صرذياحجة

�968ليلةالقدر

اميتوفاةعندالدعاء�1068

69دعو�تمنهيعنها:

�169الدعاءعلىالنف�س

�269الدعاءباإثموقطيعةرحمة

�369الدعاءبتعجيلالعقوبةيالدنيا
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�470منياموتوالدعاءبه

)7�أخطاءي�لدعاء:

)�17اأني�صتملعلىالتو�صاتال�صركية

)�27اأني�صتملعلىالتو�صاتالبدعية

)�37الدعاءعلىوجهالتجربة
)�47اأنيكونغر�سالداعيفا�صداً

)�57كاأنليدعولكرةذنوبهوتق�صره

)�67كرةاللحنيالدعاء

)�77الياأ�سوقلةاليقن

)�87الدعاءب�)اللهماإيلاأ�صاألكردالق�صاء)

)7�أهمية�اأدعية�لنبوية

77�سرح�اأدعية�لنبوية:

�177)اللهمربنااآتنايالدنياح�صنةويالآخرةح�صنةوقناعذابالنار)

�280)اللهماإياأعوذبكمنزوالنعمتك)

)�38)اللهماأ�صلحيدينيالذيهوع�صمةاأمري)

�486)اللهماإياأعوذبكمنالهمواحزن)

مناأ�صاألكاإياللهم(اجوامعبالكواملالدعاءمنعليكعائ�صةيا�5
اخركلهعاجلهواآجله)

89

)�69)اللهماإياأعوذبكمنجهدالباء)

)�79)اللهماإياأ�صاألكفعلاخرات)

�898)اللهماغفريخطيئتيوجهلي)

)�9(0)اللهميامقلبالقلوب)
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)�10(0)اللهمم�صرفالقلوب)

)�11(0)اللهماإياأعوذبكمنقلبليخ�صع)

�12(07)اللهماإياأ�صاألكالفردو�سالأعلى)

�13((0)اللهماإياأعوذبكمن�صاةلتنفع)

))�14)اللهماإياأعوذبر�صاكمن�صخطك)

)))�15)اللهماإياأ�صاألكالهدىوالتقى)

�16((7)اللهماإياأ�صاألكالعفووالعافية)

)))�17)اللهماأياأعوذبكمنالفقروالفاقة)

)))�18)اللهماإياأ�صاألكالثباتيالأمر)

�19((8)اللهمبعلمكالغيبوقدرتكعلىاخلق)

)))�20)اللهماأمتعنيب�صمعيوب�صري)

�21((8)اللهماإياأ�صاألكالهدىوال�صداد)

�22((9)رباأعنيولتُعنعلَي)

�23(44)اللهماإياأعوذبكمن�صر�صمعي)

�24(46)اللهماإياأعوذبكمن�صرماعملت)

�25(48)اللهماأعناعلى�صكركوذكرك)

)))�26)اللهماغفريذنبيكله)

)))�27)اللهماإياأعوذبكمنعلملينفع)

)))�28)اللهماإياأ�صاألكاليقنوامعافاة)

)))�29)اللهماأح�صنعاقبتنايالأموركلها)

�30((6)اللهمارزقنيحبك)

�31((9)اللهماإياأ�صاألكعي�صةنقية)
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�32(60)اللهماق�صملنامنخ�صيتك)

�33(64الدعاءبا�صماهالأعظم

�34(66الدعاءبا�صماهالأعظم

)�35(7)اللهماألفبنقلوبنا)

�36(74)اللهماإياأعوذبكمنفتنةالنار)

�37(77)اللهمزدناولتنق�صنا)

�38(79)اللهماغ�صلخطايايماءالثلج)

�39(80)اللهماأنتربيواأناعبدك)

)�40(8)اللهماجعليقلبينوراً)

�41(86)اللهماإياأعوذبكمنالعجزوالك�صل)

)�42(9)اللهماإياأعوذبكمنالهدم)

)�43(9)اللهمكماح�صنتخلقي)

�44(96)اللهماإياأعوذبكمنمنكرات)

�45(98)اللهماإياأعوذبكاأناأ�صركبك)

�46(99)اللهماإياأ�صاألكعلماًنافعاً)

)�47(0)اللهماإياأ�صاألكاإماناًليرتد)

�48(08)اللهماأنفعنيماعلمتني)

)))�49)اللهماغفريذنبي،وو�صعي)

)))�50)ياحيياقيومبرحمتكاأ�صتغيث)

�51((4)اللهماحفظنيبالإ�صامقائماً)

�52((6)اللهماإنان�صاألكموجباترحمتك)

�53((8)اللهماإياأعوذبكمنغلبةالدين)
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�54((9)اللهماألهمنير�صدي)

�55((0)اللهمربجريلوميكائيل)

)))�56)اللهماإياأعوذبكمناماأثم)

�57((4)اللهماإياأ�صاألك�صحًةياإمان)

�58((6)اللهماإياأعوذبكمنعذابجهنم)

�59((7)اللهماإيظلمتنف�صي)

)))�60)اللهمطهريبالردوالثلج)

)))�61)اللهماغفريذنوبيوخطايايكلها)

)))�62)اللهماأحينيم�صكيناً)

)))�63)اللهماغفريوارحمني)

�64((8)اللهماإياأعوذبكمنجارال�صوء)

�65(40)اللهمفاطرال�صمواتوالأر�س)

)�66(4)اللهماإياأعوذبكمنيومال�صوء)

)�67(4)اللهمقنعنيمارزقتني)

�68(46)اللهما�صلحيديني)

�69(47دعوةامكروب:)اللهمرحمتكاأرجو)

�70((0)اللهمربحمداغفريذنبي)

)))�71)اللهماآتنياأف�صلماتوؤتي)

�72((4)اللهمارزقنيال�صهادةي�صبيلك)

�73((6)من�صاألاهاجنةثاثمرات)

�74((7)اللهماآتنف�صيتقواها)

(�75(60فا�صاألوااهاأنيجددالإمانيقلوبكم)
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)76(6)ياوَيالإ�صامواأهله)

)�77(6)اللهملكاحمدكله)

�78(70)اللهماإياأ�صاألكخرام�صاألة)

�79(79)اللهماإياأعوذبكمنالفن)

�80(80)منقال:ا�صتغفراهالعظيم)

)�81(8)اللهماإياأعوذبكمنالبخلواجن)

�82(84)اللهماإيعبدكابنعبدكابناأمتك)

�83(89)اللهماإياأ�صاألكعلماًنافعاً)

واأنا خلقتني اأن��ت اإل اإل��ه ل رب��ي اأن��ت اللهم(  :ال�صتغفار صيد� � 84
عبدك)

(9(

)�85(9)اللهماكفنيبحالكعنحرامك)

�86(94)لاإلهاإلاأنت�صبحانك)

�87(96)اللهمقني�صرنف�صي)

(اأ�صتهديكاإياللهم(�88(99

�89(99اللهماإياأ�صاألكمنف�صلك)

)�90(0)اللهملكاأ�صلمتوبكاآمنت)

)�91(0)اللهمعافنييبدي)

�92(07)اللهماأكرمايوولدي)

�93(09)اللهمربال�صمواتال�صبعوربالأر�س)

�94((4)اللهماهديفيمنهديت)

�95((0)منا�صتغفرللموؤمننواموؤمنات)

)))�96)اللهماإياأعوذبكمناجوع)
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)))�97)اللهملتخزييومالقيامة)

)))�98)اللهمجملنيواأدمجماي)

�99((6)اللهماغفريواهدي)

�100((8)اللهموفقني)

�101((9)اللهما�صقنيمن�صل�صبيلاجنة)

)))�102)اللهممالكاملكتوؤتي)

�103((4)�صلِواعلَيواجتهدوايالدعاء)

لنبي�علىل�ساة�6))ف�سل

7))�حكممنتاأخر�إجابة�لدعاء

�1((7اإنتاأخرالإجابةمنالباءالذييحتاجاإى�صر

�2((8الدخوليزمرةامحبوبنهعزوجل

�3((8تاأخرالإجابة�صببعظيملتفقدالعبدلنف�صه

�4((8قدتكونالدعوةم�صتجابةدونعلمالداعي

�5((8تاأخرالإجابة�صببلتدبرالعبدلأ�صماءاهو�صفاته

�6((9قديكونالدعاء�صعيفاًليقاومالباء

�7((9يتاأخراإجابةالدعاءتكميلمراتبالعبوديةلاأولياء:

9))اأ�انتظارالفرج

9))ب�ح�صولال�صطرار

40)ج�ح�صولعبوديةالر�صا

40)د�التمتعبطولامناجاة

40)ه��النك�صاروالتذللبنيديربالعامن

40)و�جاهدةال�صيطانومراغمته


